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Ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet Åland under
lnin

är 1968. (~ 37/1967) , och i samband därmed
a) Ltm. Runar Wilens finansmotion med förslag, att iandstinget
ville höja det under 5 Ht. XI:l5, Fornminnesvärden, i ordinarie
budgeten för är 1968 upptagna anslaget för underhälJ.:: och inlösen
av gamla byggnader till mk 4.000,- samt därav reservera mk 2.000,som understöd till Eckerö Hembygdsgärd;
b) Vtm. Valter tjordas m.fl:s finansmotion med förslag, att
landstinget under 10 Ht. V kap. i land~tingets ordinarie budget
för är 1968 ville upptaga ett anslag om mk 3.000,- för undersökning om lämpligt Rtälle för en angöringsplatP i Vargskär för menförestrafiken pä Föglö kommun och anläggningens projektering;
""amt
c) ltm. Karl .undbloms m.fl:s finanRmotion med förslag, att
landstinget ville under 10 Ht. V kap. i

landskapets ordinarie bud-

get för är 1968 införa ett anslag om mk 2.000,- för projektering
av faRt vägf.örbindelse mellan Jyddö och Nötö byar i

Föglö kommun.

13.j
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands landsting med
förslag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat
för landskapet Åland under år 1968.
Föreliggande budgetförslag följer i huvudsak uppställningen i föregående ärs budget. Under 5 Ht. har dock för Ålands tekniska skola upptagits ett särskilt kapitel IV, vilket innebär att numreringen
för de
_____..
tidigare kap. IV:l2 ändrats. I övrigt förekommer smärre omflyttningar
av anslag samt justeringar av uppställningen. Rubrikerna för vissa huvidtitlar och kapitel har givits mera adekvata namn oaktat deras inriehäll i stort är detsamma som tidigare. Ändringarna anges i detaljmotiveringen. Särskilt observeras dock 6 Ht. V kap., vilket erhållit ny rubrik. Under kapitlet har dels observerats vissa nya anslag och aels flyttats vissa moment frän 9 Ht., vilka ansluter sig till främjandet av näringarna. För främjande av industri och annan företagsamhet har där upptagits anslag bl.a. för en företagskonsulent. Genom denna och övriga
där upptagna anslag för främjande av industri och andra näringar förutsätter landskapsstyrelsen att berörda verksamhetsområden kan erhålla
erforderligt stöd för att utvecklas i den form och den utsträckning
förutsättningar förefinnes.
Bland övriga större nya anslag observeras understöd och lån åt anstalter för psykiskt handikappade under 8 Ht. respektive 11 Ht. samt
för sommaruniversitet under 5 Ht. XIII kap.
Bland kapitalutgifterna under 10 Ht. har en del nya anslag upptagits i huvudsak under kapitlen III, IV, V. Beloppet av kapitalutgifterna har dock totalt minskat. Anslaget för färja för sydöstra Ålands
skärgård, m/s Kökar, utgår. Anslaget för landskapets självstyrelsegård
föreslås utgå. För ändamålet anslagna medel kvarstår såsom reserverade
från år 1967. Utnyttjande av dessa blir dock beroende av landstingets
'-'
beslut angående framställning om extraordinarie anslag för självstyrelsegård, vilken för närvarande förberedes i landskapsstyrelsen.
Personalökningar observeras när det gäller Ålands centralsjukhus och
Ålands centralsanatorium. Förutom företagskonsulenten, vilken nämnts
ovan, föreslås under 2 Ht.I:l inrättande av en befattning såsom planeringsinspektör.
I detaljmotiveringen för 9 Ht. II:l3 redogör landskapsstyrelsen för
förslag till vidare åtgärder för påbörjande av samhällsplaneringen.
Till denna för landskapet betydelsefulla fråga ansluter sig också anställa.ndet av nämnda planeringsinspektör. Den utredning angående riktlinjerna för samhällsplaneringen på Åland, vilken landskapsstyrelsen

-2uppdragi t åt ingenjören H. östeneson att utföra, torde inom kort före-
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ligga i tryck och kunna preeenteras landstinget innevarande session.
Den fortgående reformen av redovisningsväsendet i riket har f öranlett en ny utformning av riksbudgeten. Ändringarna avses främst främja
överskådligheten och tillsynen av räkenskaperna samt underlätta övergäng till databehandling. Någon motsvarande ändring i landskapets budgetutformning har tillsvidare icke ansetts påkallad. Ändringar av redovisningsväsendet torde kunna övervägas i samband med ändringarna av
lagarna om landskapsförvaltning och landskapets finansförvaltning. Eventuella reformer är ocksä till stor del beroende pä lokalfrägan, som
löses först genom tillkomsten av självstyrelsegården. En sådan ändring
har landskapsstyrelsen dock beslutat, att Ålands kvinnliga hemslöjdsskola, Ålands plantskola och Ålands husmodersskola indrages såsom särskilda underredovisare.
I motivering till sitt budgetförslag framhåller regeringBn nödvändigheten av att bromsa statsutgifternas tillväxt. Inom vissa områden föreslås dock ökade anslag. Förutom vissa omorganisationer som avser att
göra förvaltningen effektivare förmärks en satsning på bl.a. främjande
av industrin och exp orten, skogsbruket och utveckling av högskolväsendet. Exportavgiftsmedlen föreslås f ör~elade i huvudsak på investeringar
i statliga industrier och kommunikationer, kraftproduktionen och dessutom även för skogsproduktionen samt för län avsedda att främja industri
och export. För de anslag, vilka i särskilda fall påverkar landskapets
budget redogöres närmare i detaljmotiveringen.
Beträffande den ekonomiska planeringen avser landskapsGtyrelsen att
såsom vägledning utarbeta en preliminär långtidsplan för 1968-1972 omfattande de under denna tidsperiod. nödiga investeringarna och personalutökningarna i landskapsf örvaltningen.
Devalverin gen har i rikets budget icke föranlett ändringar i andra
fall än där anslagen direkt är avhängiga av utländsk valuta. I motiveringen framhålles bl.a. att tillägg till anslagen på grund av änd.rade
valutakurser icke utan vidare kan erhållas i tilläggsb~dget.
I landskapets budget har i allmänhet hel l er icke beaktats de kostnadsökningar som devalveringen medför. Landskaps~tyrelsen förutsätter att
Vederbörande landskapets inrättningar endast i den mån föreslagna anslag, med iakttagande av sparsamhet och planering, icke räcker till, med
särskild motivering kan påräkna tilläggsbudgetering.
IJöneanslagen har upptagits enligt de från 1 januari 1968 gällande
lönetabellerna. För löne~ och indexjusteringar~ iilkl. eventuella gropjusteringar har såsom tidigare i allmänhet obeerverat3 er 10 % av under
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avlöningsmomenten upptagna belopp. En eventuell övergäng till 40 timmars vecka, vilket av allt att döma icke kan ske ännu under år 1968,
~ar icke föranlett andra ändringar än att för Ålands centralsjukhus'
del, liksom för Ålands centralsanatDrium, det för lönejusteringar upptagna anslaget höjts med ytterligare c, 7 %.
Under år 1967 har lönerna höjts retroaktivt från 1 januari och 1
juni. Förhöjningen avser dels justeringar av den s.k. utgångsnivån,
räknat på 1963 års förtjänstnivä, dels ärsjustering beräknad enligt
jämförelse med f örtjänstniväindex för den allmänna marknaden, Tiessutom
har landskapsstyrelsen under året företagit vissa gropjusteringar motsvarande de i riket. Gropjusteringarna framgår av bilaga.
I detaljmotiveringen har icke ansetts nödigt att ytterligare i större utsträckning motivera ändringar av löneanslagen eller därtill anslutna eller därav beroende anslag såsom socialskyddsavgifter, lagstadgade
bidrag, pensi6rter etc l
Beträffande de av finansutskottet i samband med behandlingen av budgetförslaget f Ör är 1967 gjorda påpekandena får landskapsstyrelsen
framhålla följande:
4 Ht.II:l. Anslag för socialsköterska upptogs i tilläggsbudget under
är 196J. Befattningen har lediganslagits men ännu ej kunnat besäitas.
5 Ht.XI:l6. Bevarande av 4/mbk Pommern. Angående landskapsstyrelsens
åtgärder se motiveringen under 5 Ht.XI:l6.
7 Ht ~ II:l. Anslag för vägbelysning i Godby, Finström. Enligt uppgift ges i riket icke understöd för dylika ändamål och ej heller har
pä statens försorg i motsvarande fall vägbelysning uppsatts., Ärendet har
i anledning h~av t.v. icke föranlett vidare ~tgärder.
Ckningen av rikets budgetförslag för 1968 jämfört med budgeten för
år 1967 utgör 18 %. Fördelat pä arten av utgifterna är ökningen f öljande : konsumtionsutgifter 13 %, överföringsutgifter 11 %, investeringsutgifter inkl. realinvesteringar och lån, 47 % samt övriga utgifter 10 %~
Landskapets föreliggande budgetförslag slutar på 31.801,694 mark mot
30 . 859.717 mark i ordinarie budgeten för är 1967. Ökningen utgör 941.977
m~rk eller c. 3 %. Medräknas tilläggsbudgeteringen hittills under år
1967 stannar ökningen vid 1,2 %. Tien relativt ringa totalökningen beror
i första hand pä, att vissa större anslag för kapitalutgifter utgår i
1968 års budget.
Skiljaktigheterna mellan budgetförslaget för år 1968 och hittills
budgeterade medel för år 1967 framgår av följande t ablä:

-4Hittills budgeterat
för år 1967
Inkomster:
1 Avd.
2 Avd.
3 A.Vd •
4 Avd.
5 Avd.
6 Avd.

~inskning
Oknin~

. ,.

+

För år 1968 föreslås Summa
~

170.000
1,055....100

+
+

· 741~i35

+

8l•Ö00
1. 2; 5. 000
28iJ,l?.374

+

,.... ,,_ .

I

utsifter:
1 Ht.
2 Ht.
3 Ht.
4 Ht.
5 Ht.
6 Ht.
7 Ht.
8 Ht.
9 Ht.
10 Ht.
·.11 Ht.
l2 Ht.

187

31.4i4~609

288.611
' 909 ~4 07
802,399
4.849,877
5,819.433
l,453,685
3,216.220
562.322
1.575.350
7.143.905
3. 94.i. 40('1
850.000
31.414.609

+

+
+

17. o·oo
120.510
38•310
10.000
95.000
106 . ~ 2§5
387.085

.,.. -·

187.000
1~175.610
779~445

.I

91.000
l l 350.000
28.218.639

65.844
60.530
130.069
831.587
793.369

354.455
969.937
. .932. 468
5". 681. 464
. .6 ~612 •8 02

605.986

2.059.671
4.006,025

+

789.805
76.250

+

50.5?0

1,,625,900

-3.438.'50 5
+ 421.600

3.705 •4 00

+
+
+
+
+
+
+

I

638,572

4.36?.000
850.000

+

387.085

31.801.694

inkomster har upptagits 28,211,639 mark såsom förskott för
skattefinansieil utjämning för 1968, r·rikets budget -har observerats
27 milj. mark för ändamålet mot begärda 28 milj. mark.
I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen där förslags- och reservationsanslag som tidigare betecknats med (f) respektive (r). Vid anteckningar av ökningar respektive minskningar i detaljmotiveringen har till'
läggsbudgeterna icke beaktats.
Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt
föreslå
att Landstinget mätte antaga f oi jande
förslag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet Åland under år 1968
samt bemyndiga landskapsstyrelsen att up~
taga
förverkligande erforder- \
~nder

~-·- -'

Mariehamn 1, den 11 november
på landska

vägnar:

tant r a-:ä-....41n~a'Y.l Isak§§öfi,
Laridska skamrer

j,

18B
1-2 Avd.
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I N K 0 M S T E R.
1 Avdelningen.
I. Skatter och avgifter av skattenatur.
1. Nöjesskatter . . . . . . . . . . . . . ~ ................. .... .. ..... .~···

32.000

2. Apoteksavgifter , ... ~ ~. ~ ........ , ... • ... • ........... e •· •· ••

50 . 000

3. ärriga skatter och avgifter av skattenatur •••• • ••••••••

105.000

Summa I kap. 187.000
Summa 1 Avdelningen 187.ooo
2 Avdelningen.

======:::!=======
1.
2.

3.
4.
5.

I. Inkomster från landskapets sjukvär~sinrättningar.
Ålands centralsjukhus.
i65.000
Dagavgifter
60.000
Vederlag för naturaförmåner ••••••••••••••••••••••••.••• ·•·
Personalens kosthållsavgifter ••••••••••••••••••••••••••
40.000
Avgifter och ersättningar för läkarintyg och -utlåtanden
10.000
Ersättningar för undersökning och vård av försäkrade ·

••.••.......................................•

• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ·-....... · ... · ;

. ·4 .ooo

6 . Inkomster från poliklinik ••••••••••••••••••••••• .•• ·•·• ·• ·••
7. Diverse inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Kommunernas andel i föregående års anläggnings- och

45 .ooo
10.000

driftskostnader . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

530.000

patienter

~

I

Ålands centralsanatoriu~;

9. Dagavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .• .• ....... ·· ·. ·, -..
10 . Vederlag för naturaförmåner •••••••••••••. ,, •.••. ~~~~.~
11. Personalens kosthållsavgifter ••••••• ,.............. ., ••••••
12. Diverse inkomster . , ..... · ·· 9; . . . . . . ..
13. Kommunernas andelar i föregående ärs anläggnings-

It;_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

och driftskostnader ··········~······················
Å.lands tuberkulosbyrå.
14 . Kommunernas andelar i föregäende ärs anläggningsoch driftskostnader
Kumlinge sjukstuga.
15 . Dag- och övriga vårdavgifter ••••••••••••••••••• • ••••••
16. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ••••
Summa I kap. 1.175.610
Summa 2 Avdelningen 1.175 . 610

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

40.000
23.600

,io. ooo
1~000

200.000

33.000
10
4.000

I
I

18:;;
3 Avd.

-63 Avdelningen.
I. Inkomster av blandad natur.
Polisinrättningen i Mariehamn~
1. stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen
2. Avgifter för anli tande av grodmän samt di ve-r se ·i nkomster
ÅlsH:i.d~. l;y,c Jum.
.
3. Elevavgifter •• • • ' l 1 ~ •••• 1 l'l ~ ' ·• •• ' . ~ • ~ •.-.•• ~ t . .. .. ~ ••••• ~
4. Vederlag för naturaf Ör!l'.låner samt diverse inkom.s't er l ••••
.ÄJa,p.d $. , ~ j öfa~t s. l~rpver"f ..
~
5. Elevavgifter
6. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •••••
Ålands tekniska skola.
,. .,, , -,. , ..
7. Elev av gifter
8. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •••••
Ålands sjömansskola.
9. Elevavgifter
10. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • • • •
Ålands yrkesskola.
11. Termins- och kursavgifter ••••.••••••••••• ·• • -• • , , •.•••••
12. Inkomst av bespisningen ............. ...... -. -.. - ~. , . . ........ ,. ••
13. Inkomster av arbet sverksamheten ••••••• ·• ••• '•• ~ ~· . ,. . ~. ~- •.•
14 .. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftsko's"tnader
15 • . Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster r • . ~ .
16 . Inkomster från Ålands handelsskola •••••••••• .••• ·• .,. :~ •••
17. Inkomster från elevinternat ••• • •••••••• .• •• ~ • ~ ••••-• ~ - · ••
Ålands lantmannaskola,
18 . Elevavgif;t e r
•
, ..............
19. Vede r lag för naturaförmåner samt diverse inkomster ••••
20. Inkomst från skollägenheten på Jomala gård ••••••••••••
Ålands kvinnli~a hemslöjdss~ola.
21. Elevavgifter
22 . · vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ••••
Ålands husmodersskola.
23. El·e vavgifter .• ~ · .............................. ~ ....... · ~ :; ·~ •
24. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster .; ••
Gre l sby plantskola.
25 • Inkomst från för '~ljning av plantskolealster
26-. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster , •••
Ålands för~öksstatiori~

......

i

.

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

....

.

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

. ......... .. ....
~

~

·

~

.. .... .
~

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

..........

147~000

500

42.ooo
5.000
12.600
1.000
10.800
700
30~000

5.000
2. 500
8.000
27.500
250.000
2.500
20.000
27,000
820

4 •.800
62.725

500
1.500
1.000
1.500
22.000
3.000

r

-f

~ r:

-&- j il
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21 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34.
35 .
36 .

37 .

3-4- 57 Av d .
I nk ome t från försälj ning av p r odukter ••••••••••••••• • •
3.500
Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster •·•~
3 . 500
Kqmmunikationsvä sendet .
Hyror och diverse inkomste r ••• -•••••• : •••••••••••••••••
8. ooo
:Bilregisterbyråns inkomster ••••••••• ~ 4 • • • • • • • • • • • • • • • •
10 .000
övriga inkomster .
Inkomster f ör uppgörande av s ko g shushällningsplaner •••
1 .000
Inkomster frän fo r stavdelning ens arbet s maskiner ~ ••••••
13 .000
Köpeskillingar frän f örsålda jor ddispositionslägenhet er
10 .000
Av gifter för fi s ke kort ............... ~ •••• -. ••••• ~ •••• .• •
500
Hyres- och inträde savgifter • ••••••••••••••••••••••••••
20 . 000
Sjukf ör s äkringsersättni ngar ~. • ••• ·•••••••••••• ,. ~ ~ •••••
10 .000
10.000
Diverse ink omster ••••••••••••••.•••.• ~ ~ .••••••• ~~·~···
Summa I kap . 779 . 445
Summa 3 Avdelninge n 779 . 445
4 Avdelningen .

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

1.
2.
3.
4.

I . Ersättning ar av kommuner m.fl . för av landskap ~ t
förskottsv i s erlagda kostnader .
Kommunernas and ela r f ör byggande av . byg devägar •••••••••
Kommunernas andeiar för un derhåll av byg devägar ••••••••
Kommunernas ande lar i k ostnad e r f öranledd a av lag s t i ft ningen om sysselsättning •••••••••••••••••••••••••••••
Er s ättningar f ör kostnader i samband me d uppgörande av
byg gnadsplane r ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ....•.

10 . QOO
60 . 000
1 . 000
20 . 000

Summa I k ap . 91 . 000
Summa 4 Avdelningen 91 . 000
5 Avd elning en .

===============
I . Ink omst e r av

u nder~tödsl~n .

1 . Avkort ning·a r .•..... -· ...........••...... ·. · · · · · • · • • · • · • •
2 • Ränt or ... ,. -. • .•.•...............• ~ , .............. ~ ...... .

900 . 000
450 . 000

Summa I kap·, 1 . 350 . 000
Summa 5 Avdelni ngen 1 . 350 . 000
6 Av de lningen .

------ -----------~-----------

I . Finansie r ing sinkomster .
Avräkning s - och ränte i nkomster .
1 , Statsans J,.ag för · ska tt e fi nansiell u tj ämning:
a) f örskott f ör är 1968 • ·•••••••• ·~ ••••••••••••• , •• ,

28. 211 . 639

131
6 Avd. 1

-8-

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

b) u t jämningsreglering för tidigare är
2. Ränteinkomster frän finansieringsmedel •••••••••••••••
3. Inbetalningar av landskapets enskilda medel för vid avräkningen såsom ordinarie utgift.er icke godkända belopp
Summa I kap. 28 .218. 639
Summa 6 Avdelningen 28.218.639

Ht.

7.000

Summa inkomster m;k 31. . 801.694
~==~======~===========~=~==~====

G. I F~ ER.
1 Huvudtiteln. Landstinget.

g

~

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

1;,• . Atl~~;na ·la:t;ldstingslfostnader.

1. Landstingsmännens arvoden, dagtråktamenten och resekostnader (förslagsanslag) •••••••••••••• ~ ••• ~ •••••
2. Arvode ät landstingets sekreterare och notarie (förslagsanslag) ..................................
.• .....
. .
' .. .
3. Arvoden ät utskot~ssekreterarna (förslagsanslag) _ ~····
4. 1 kanslist och arkivarie, avlöning:
grundlön (A 18) •••••••••••••••••••
10.535
3.200
ålderstillägg ••••••••••••••• · -~ ••••
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••
420
löne- och indexjustering (för'
slagsanslag) ••••••••••••••••••••
1.400
5. Stenografer (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••• ·•
6. Till kanslikommissionens disposition för avlönande
av extra arbetskraft ••••••••••••••••.••••••••••••
7. Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och
städning (förslagsanslag) •••••••.••••••••••••.•••
8. Landstingets bibliotek och "Alandica" samling (reservationsanslag)
9. För exkursioner och expertutlåtanden (förslagsanslag)
10. Revisionskostnader (för slagsanslag) ••••••••• : •••••
'

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

220.000
15.000
17.000

15. 555
12.000
900
13.000
25.000
500
20.000

ll.. ·Exp.ensme de 1 •••••..• • ~ . • • · · • • • • • • · • • • · • · · · • · • • • • ·. • ~

10.000

12.R€presentati6n i Nordiska Rådet (förslagsanslag) •••
13 • Kanslikommissionens disposi tionsmedel ••.•••••.• ••••
Summa I kap. 354.455
Summa 1 Huvudtiteln 354.455

5.000

500

.

432

-92 Huvudtiteln .

2 Ht.

Landskapsstyrelseh~

==================================
I. Centralförvaltningen.
1.

Avlöningar:
1 lantråd, grundlön (B 8) •••••••••••
1 lagberedningssekreterare, grund1 ön ( B 4 ) •••...• · ..... · ...•.. • · · . •

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

äldre sekreterare, grundlön (B 3) .
yngre sekreterare, grundlön (A 29)
kamrerare, grundlön (B 2) •••••••••
biträdande kamrerare, grundlön (A 29)
vägingenjör, grundlön (B 3) •••••••
agronom, grundlön (B 3) •••••••••••
kolonisationsinspektör, grundlön (Bl)
forstmästare, grundlön (B 3) ••••••
arkeolog,
grundlön (B 2) ••••••
planeringsinspektör årsarvode (B 2)
byggnadsinstruktör, grundlön (A 23)
huvudbokförare, grundlön (A 21) ••••
registrator och arkivarie, grundlön ( A 19 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 kassör, grundlön (A 15) •••••••
1 biträdande bokförare och kassör,
grund.l ön ( A 12) •••••••.••••.• , •••••
l kassabiträde , års arv o de ( A 9 ) • • • • • •
1 vaktmästare, grundlön (A 11) ••••••.
1 bitr. kanslist, årsarvode (A 10) •••
1 renskriverska, grundlön (A 9) • •••••
1 renskriverska, årsarvode (A 9) •••••
1 telefonist? grundlön (A 9) •••••••••
1 bokföringsbiträde, årsarvode (A 9) •
1 chaufför, årsarvode (A 12) •••••••••
l städerska, årsarvode (A 4) •••••••••
ingenj örstillägg •••••••••••••••••••••
maskinskrivningstillägg (förslagsanslag)
H

•••

ålderstillägg (förslagsanslag) ·····~·
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••••
löne- och indexjustering (förslags-

58.530
40.970
38.021
19.520
35.477
19.520
38.021
38.021
33.373
38.021
35.477
35.477
13.730
12.344
11.082
9.150
8.187
7 .482
7.908
7.657
7.482
7.482
7.482
7.482
8.187
6 .374
1.980
1.500
46 •.000
10.000

65. 000
anslag) ......................... ·. •
2• Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamenten och resekostnader ( f örslagsanslag) ••••••••• •'•

676.937

65 ~ooo

I.

I

193
-10-

3. För lagberedningskommitteer (förslagsanslag) ••••••••••
4 • Tr;ycknings- och inbindni'ngskostnader (försla.gsanslag)
5. Hyra för landskapsstyrelsens lokaliteter
jämte lyse
.
öcih Städning (f6rslagsansiag) ••• ~ ••••••••• ! ~ .. i •••••
6 • Exp ens in e de 1 • •·~ • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • ~...~ • • e • • • • •
7. Resor och dagtraktamenten ( förslagsanslag) • • • •••••••. ••
8. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) ~········
9. Hyra för lantrådets tjänstebostad (förslagsanslag) ••••
10• Inventerings~ och sifferrevisionskostnader ······~····
11• Landskapsstyrelsens dispositionsmedel ••••••• i • • • • • • • •
Summa I kap. 969.937
Summa 2 Huvudtiteln 969.937
.

2-3 Ht •
8.ooo
30.000

-~

80.000
50.öoo
25.000
15•000
2.000
10.000
8.000

I

I

I

3 Huvudtiteln. Polisväsendet.
=======~~~:==~==============~

I. Polisinrättningen i Mariehamn.
L

Avlöningar:
1 polismästare, grundl ön ( A 24) •••••••
1 pöliskommissarie, grundlön (A 20) ••
2 överkonstaplar, grundlön å 9.549,72
( A 16 ) • e·· •

•••••••••••••••••• _. • '• ......

14.510
11.690
19.099

14 äldre konstaplar, grundlön å
8.789,88 (A 14) ••••••••••····~····· 123.058
5 yngre konstaplar, grundlön å
8.466,24 (A 13) ••••··~·••••••••••••
42.331
extra konstaplar t arvode för sammanlagt 54 män. (A 13) ••••••••• ~ ~ •••••
38~098
1 kanslist, grundlön (A 10) •••• ~~~ •••
7 .657
1 extra maskinskriverska, årsarvode (A 9) 7.482
semestervikariatsarvoden •••o•••·~····
2.494
46.400
ålderstillägg (f örslae;:sansle.g) •••• • •. •
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••.• •
10.600
ersättningar för söndagsarbete (för~
slagsanslag) ••••••••••••••••••• ~ ; ~ ~ ~ · 42. 200
kriminalpolistillägg (förslagsanslag)
7.400
arvode för grodmän (förslagsanslag) ••
500
löne- och indexjustering
(förslagsanslag)37.500
. ... . ..
2 • Beklädnadsbidrag· å 124 •••••• ·•• , • ~ •••••••••••••••••
3. Expensmedel .•............. •• •• ••••• · ·· • · • • •• .;;: •..
4. Telefonkostnader (för slagsanslag) ••••• ·.-. • .' .'; ~- ~· ~ •••
5. Uniformering och utrustning (förslagsanslag) ••••••
· ,

.

.

411.019
2.976
4.000
5.000
4.000

I

I

134
-116. Socialskyddsavgifter (förslags.anslag)
för .mo torfordon ~ •••
7. Tirifts- och underhållskostnader
..
.
8. Tirifts- och underhål lskostnader ~ör, telefoniutrustni ng
sitiqn
. för :p_o lisinrätii9. Till landskaps styrelsens d:i;spo
.
.
.
ninge n ... ... ........ -~ •••• .• , •• ~· •• ~- • • , •••••••• ~.· ~ •. ~ ~ • •
10 • Forsling av från Sverige utvisade finländska med.
borgare 'förslagsahslag) ••••• i, ~ •• •••••••• ~•.•;
Sumrria 1 ka:p. 478. 49 5
II. polisväsendet :på landet.
1. Avlöningar·:
2 överkortsta:plar, grundlön å
. .
.
9.549~72 (A 16) ~
~
~
~
19.099
8 äldre konstaplar~ grurtdiön å
8~789,88 (A 14) •••••• ~~ •••• Ldeo
70dl9
10 yngre konstapla~, grundlön å
84.662
8.466,24 (A 13) ~ ••••••••••• i.I.
3 yngre konstaplar, årsarvode å
25.399
8.466,24 (A 13) ••••••••••••••••
extra konstaplar (Jomala), arvode
(A 13) för sammanlagt 42 män •••
29.632
6.000
extra arbetskraft, Jomala ••• •••••
1 byråbiträde, årsarvode (A 9) •••
7.482
1 extra byråbiträde, arvode (A 9)
7,482
i extra konstapel ( SUnd), arvode för
8.187
12 män. (A 12) ••••••• ! •d•dd~
ålderstillägg (f örslagsanslag) •.••
38.000
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••
9.500
kriminalpolistillägg (förslagsanslag)
5.300
ersättningar för söndagsarbete (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••
28.500
f järrortstillägg (för slagsanslag) •
3.900
löne- och indexjusteringar (förslagsanslag) ••...............•.......
34.000
2. Beklädnadsbidrag å 93 ••••••••••••••••••••••••••••••
3. Resekostnader och dagtraktamenten (förslagsanslag) •

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

.~·)

.

(·

3 Ht.
28 .. 000
9.000
1.000

'.

; ,. .

1.500

•.:;

H

.

12 . 000

.

.. . . ..... .

4. Expensmedel •••..............•..... · ..... •. • ... · • · · •

5.
6.
7.
8.

Polisernas uniformering och utrustning (förslagsanslag)
För polishäkten och vaktkontor •••••••••••••••••••••
För rörlig trafikövervakning (förslagsanslag) ••••••
Tirifts- och underhållskostnader för motorfordon ••••

377.462
2.511
10.000
6.000
2.500
30.000
8.500
9.000

41 "',.. •

.ij;)

-12-

3-4 Ht.

9. Till landskapsstyrelsens disposition för polisväsendet
på landet ........................................· ...... .
Summa II kap. 453.973
Summa 3 Huvudtiteln 932.468

8.ooo

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

1 ~ Avlöningar:
1 distriktsläkare, gruhdlön (A 24) ••
14.510
1 hälsosyster-barnmorska, grundlön (A 24)14.510
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••
10.000
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••
1 ~ 000
f j ärrort stillägg (f örslagsanslag) •••
1.650
löne- och indexjustering (förslags5 .D_QO
ans lag) .......................... .
2. Resekostnader och dagtraktamenten (förslagsanslag) • • • •
3. Kanslimedel och handbibliotek ••••••••••.•• ,. • • •. • • • • • • • • •
4. Hyra för kansli •••••••••••••••••••• .•• .•.•.•..•.. 1;.~. .• . .· . • . . . . . . . .
Summa I kap. 53. 070
II • . Ålands .centralsjukhus.
Läkar,e.
l. Avlöningar:
chefsläkararvode • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4. 800
5 överläkare, grundlön å 35.476,56 (B 2)177.383
3 avdelningsläkare, grundlön å
19.519,56 (A 29) •••••••••••••••••••
58.559
Vårdpe.r son al.
1 översköterska, gr.undlön (A 21) • • • • •
12.344
~".'_c'lO avdelningssköterskor, grundlön å
10.006,44 (A 17) ·····••••••••••••••• 100.064
1 nattsköterska, grundlön (A 17) •••••
10.006
2 bitr. avdelningssköterskor, grundlön å 9.• 149, 88
(A 15)
18 .300
·5 specialsköterskor, grundlön å

9.149,88 (A 15) ••••••••••••••••••••
1 socialsköterska, årsarvode (A 15)

45.749

8/10 •................................. .
16 sköterskor, grundlön å 8.789,88

7.320

(A 14) ••.·•.•.•••• .•.•.••••••••••••••.••••
1 sköterska, 1/2 årsarvode (A 14) • • • •

140.638
4. 395

46.670
5.000
500
900

:I

4 barnmorskor, grundlön

å

4 Ht.

-138.789,88

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

1 sjukgymnast, grundlön (A 15) •••••
1 farmaceut, årsarvode •••••••••••••
lI j til;ppe,rsonal.
9 hjälpsköterskor, årsarvode å

7.656,96 (A 10) ••

10

~.~~

•••• ~ ••••••

~

35,160
9.150
9.214

68.913

barnsköterskor~ å~s~rvöde ~

7~656-96

(A 10) , l ~~l~ ll ... ~~· ·'··
4 lab. och röntgenskÖterskor 9 årsarvode
å

I

8. 7 89, 88 ( A 14) ................. .

4 laboratoriebiträden, årsarvode å
7 .656,96 (A 10) .•••••••••••••.•••
20 sjukhusbiträden, årsarvode å
6,374,16 _(A 4) •..•••••••.••••••••
9 sjukhuspraktikanter, årsarvode å

35 .l60
30.628
127 .483

2.400 •. .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . .

21.600

1 vårdbiträde, årsarvode (A 7) •••.•

7.014

1
1
~~ - --

1

3

Kontorspersonal.
syssloman, grundlön (A 25) 7/10 ••
bitr. syssloman-bokförare, grundlön
(A 18) 7/10 • ••• • • • • •• ••• •••••• •••
kassör-centrallagerföreståndare, årsarvode (A 12) 7/10 •••••.•••••.•••
byråbiträden, årsarvode å 7.482,48
(A 9) •••••••••••••••••••••••••••>

10.749
7.375
5.731
22.447

1 byråbiträde, årsarvode (A 9) 1/2 •
1 kontorsbiträde, årsarvode (A 9) 7/10

3.741
5.238

Ekonomiepersonal.
1 kosthållerska 1 grundlön (A 15) 8/10
1 bitr. kosthållerska, årsarvode (A 11)

7.320

8 /10 . . . . . . . . . =-~ ~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 tvätt- och linneföreståndarinna, årsarvode ( A 11) 8/10 • • • • • .. • . • • • . • • •
3 telefonister, årsarvode å 7.014,12
(A 7) 8/10 ••••••••••••••••••••••••

3 kokerskor, årsarvode

å

6 • 32 6

6. 326
16,834

7.014,12

( A 7 ) 8/1_0 • _. •-••-• ~ • -. ~ , •• , , •••••• • , •

I -bagerska, årsar'vode (A 6) 8/10 •• ~ ..
7 tvätterskor, årsarvode å 6 •.800, 76
(A 6) 8/10 ••• ,,~._ ,,., •• ~ •• ~.'!''""

16.834
5.441
38.084

-142 sömmerskor, årsarvode å 6 .8oc ,76
(A 6) 8/10 •••••••••••••••••.•••••
1 bade r-=ska 7 st.ä derska, årsarvode (A 6 )

1 baderska, årsarvode (A 6) ••••••••
7 kå'k sbiträden, årsarvode å 6.161,04
( A 3) 8/10 •..............•.•.....
6 servererskor-diskerskor, årsarvode

4 Ht.

10 .881
6.801
6.801
34.502

å

6.374,16 (A 4) •••••••••••••••••
1 maskinmästare, grundlön (A 21) 7/10
2 maskinskötare, grundlön å 7.908

38.245
8.6-41

( A 11) 8/10 •••••••••••••••••••••••

12.653

1 bilförare-va.J:c~mästare, grundlön

(A 11) 8/10 ••••••• ~.:: •••••• :~~ •• ~
;l snickar.e-ambulansförare, · årsarvode·

6.326

(A 10).. 8/10 •••••••••.••••••• ·•·•·• ·•·•·•
1 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvode
(A 9) 8/10 ••••••••••••••• : ••••••••
3 _E ;lldare, årsarvode å 7 .656,96 (A 10)

6 .126

8/10 ...••.........................
1 eldare, årsarvode (A 10) 7/10 ·••··
1 hjälpkar1 1 årsarvode (A 7) 8/10 •••
Gemensawma löneförm~ner.
räk~~:nas sjukhus't iTl äg·&; · ·•••••• ~- ~ • •:• ••
ålderstillägg· "(f'örslagsanslag) , • V• ...
dY,ro:frt:Ert·iilägg ( f ör slags arts lag ) •••• ,
facktill ägg . . .. ~. ~~~ ... ~ ~_.-~-- ..· ~. ~. ~ . ·........ .

. ',i.

18.377
5.359
5.611
100.000
127.000
47.500
20.000

I

I

.. ersättning
..
~

fö r i:iöndagsarbe t e (för: slagsanslag) . . .. ........ ..

5.986

0 .'41. ..... .. . .. . ...:. • • •

jourarvoden (försl'a gsansl:ag) • ~ ••••••
semestervikariatsarvoden (förslags~an.s ,lag ) •.• , •..•.. , ..•. ·. . •..... .• ...
sj14lcvikariat.aarvoden ( f örslagsanslag)
bek.l iidnadsbidrag •••••••••••••••.••.•
anslag f ()_r tillfällig personal (f·ör•
slagsaJ'.l;:ilag) ~ •.•••••••••'. • '- "• . ·~ •• -~.
övertid ~ers·~ttriingar ( :f örsi~sans·r·ag)

210.000
138.ooo

I

~

95 .ooo
42. 5. 00
' 6\ '"200
10.000
13.000

löne- och inde,x juste ring (förslagsanslag) ••·· ·' !"' ·" ·•••••••••••••••••
370.000
2 . Kosthållningen (förslagsanslag) .................. .
3~ Medicinalier och f __örbandsmaterial ..( f örslagsanslag)

.·

2.498.405 ·
123.000
160.000

~ 9 ~

ö
4 Ht.

~

-154. Värme och lyse ( f örslagsanslag) .... . .. ... . . . ...... . . :

110.000·

5. Tvätt- och rengöringsmedel, inkl. vattenavgift (för6.

7.

8.
9.

slagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••···~··· ·.
Utgifter för röntgen- 1 laboratorie~ och polikliriik~
verksamhet (f örslagsanslag) •••.•••••••••••••••••
För själavården .................................. .
Underhåll av fastigheten •••••••••••.••••••••••••••
Underhåll av inventarier ••••• ~ ••• ~ ~ ••• ~ •••••• ·•• ~ ••

40.000
110.000
960
9 .000·
22 . 250 ·

10. Underhåll av sjukhusområdet ••••••• ~.~~·i•••••····

5.000

11. Diverse utgifter . ••••••• • • • • ••• ~ •. • • •. ~ •• • ... • •• •. ~
12. Anslag för konsultationer (försiagsanslag) .~ •• ,..

42 .ooo
2.000·

13. Arvode och resekdstnader för ögonläkare (fö~slagsanslag)
1.000
14 •· Arvode ät läkare för läkarintyg och -utlåtanden, för
vilka ;uppbäre;s avgift eller ersättning (förslagsanslag) 10.000
15. HyTa för tjänstebostad (förslagsanslag) •• •••••••••
16. Rese·kostnader för till andra sjukhus remitterade pa17.
18.
19.
20.

t i en ter •' . ·. ~ . . . . . . . . . . . ......... ,-· -. . . . . . . . . . . . . .. .
Socialskyddsavgifter ( f örslagsanslag) •.•••••••••••
BrandstodsJjremier ( f örslagsa:nslag) ••••••••••••••• ,
Pensioner ( förslagsanslag) ••••••••••••••••..••••••
Till landskapsstyrelsens disposition för centralsjukhuset •••• ·• .. , .•••••.••..•.......••.••• •-...... .

Summa II kap. 3.354.615
III. Ålands centralsanatorium.
1. Avlöningar:
1
1
1
1
2
1
1
1
1

3
8

sanatorieöverläkare, grundlön (B 2)
35.477
avdelningsläkare, 1/2 arvode (A 29)
9.760
avdelningssköterska, grundlön (A 17) · 10.006
avdelningssköterska, årsarvode (A 17) 10.006
bitr. avdelningssköterskor, årsarvode
20.013
å 10.006,44 (A 17) ••• ••••• •••••••••
socialsköterska, årsarvode (A 15)
2/10 ................................
1.830
nattsköterska, grundlön (A 17) ••••• · 10.006
sjukgymnast, årsarvode (A 15) •• ••• •
9.150
sköterska, grundlön (A 14) ••• , ••••• · · · 8. 790
sköterskor, årsarvode å 8.789,88
(A 14) ..... , .•.... , . .. . ..• ....... •.. .
26.370
hjälpsköterskor, årsarvode å 7.656,96
(A 10) ••••• ••• ~~~·········~··••••••. 61.256

12.000·
6,000
155.000
4.000
25 .000·
19.000

'I
'l

I

-161 arbetsterapeut~ grundlön (A 12)
•. ·....
3 vårdbiträden, årsarvode å 7.014,12
( A 7 ) .••••••••••.•.•.••••••••••.•.•.

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

. 4 Ht •

8.187
21.042
6.801

3 servererskor-diskerskor, årsarvode å
6.374,16 (A 4)
19.122
5 sjukhusbiträden, årsarvode å 6.374,16
( A 4 ) .•...................•......... 31.871
1 sjukhusbiträde, årsarvode (A 4) 1/2
3.187
1 praktikant, årsarvode ...•....•••.•••
2.400
1 syssloman, grundlön (A 25) 2/10 ....•
3 .071
••••••••••000•00000000

1 bitr. syssloman-bokförare 9 grundlön

18 ) 2/10 •.•.•..•.....••.•..• ~ • . . •
kassör-centrallagerföreståndare,
årsarvode ( A 12) 2/10 • • • • • . • • • . • . . . .
byråbiträde, årsarvode (A 9) 1/2 ...•
kontorsbiträde, årsarvode (A 9) 2/10
kosthållerska, grundlön (A 15) 2/10 •
bitr. kosthållerska, grundlön (A 11)
(A

1
1
1
1

1

2/10 ...................

0

•••

._.........

2 .107
1. 6 37

3.741
1.496
1.830
1.582

1 tvätt- o. linneföreståndarinna, års-

arvode (A 11) 2/10 ••••..•••••••.•••.
3 telefonister, årsarvode å 7.014,12

1.582

(A 7) 2/10 • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • . . • . •
3 kokerskor, årsarvode å 7.014,12 (A 7)

4.208

2 /10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

4.208
1.360

(A 6) 2/10 ••••••
7 tvätterskor, årsarvode å 6.800,76
1 bagerska, årsarvode

( A 6 ) 2 /10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.521

2 sömmerskor, årsarvode å 6.800,76
( A 6 ) 2/10 .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 köksbiträden, årsarvode

å

( A 3 ) 2 /10 . . . . . . . . . . . . . . . ,
1 maskinmästare, grundlön (A

2 maskinskötare 9 grundlön

å

2.720

6.161,04
o • • • • • • • ••

21) 2/10 .
7.908 (A 11)

2/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.625
2.469
3 .163

1 bilförare-vaktmästare, grundlön (A 11)
2 /10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 snickare-ambulansförare, årsarvode

(A 10) 2/10 •..•..•..•••.••••••.•.•••

1.531

-171 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvode

4 Ht.

(A 9) 2/10 •••• •••· •••.••••.••••••.•.•• l,496
4 eldare, årsarvode å 7.656,96 (A 10)
2 /10 .........• " . ,; ..•• ~ ....

0

9

• • • .•

•

•

•

6 °" 12 6

•

1 hjälpkarl, årsarvode (A 7) 2/10 ••• ~.
sjukhustillägg .• ~ •••••••••••..•..•••••
beklädnadsbidrag •• • •• • • • .. ;-.·· • • . • • • • . •
ålderstillägg (förslagsarislag) •••..•..
dyr ort stillägg ( f örslägsahslag) ..•• ~ • . • .
facktillägg .............................
ersättning för söndagsarbete (förslags-

1.403
23looo
2. 000
37.000
11. 600
lo.boo

:;5--~

anslag) • • •••.• .• ~ •• , • •..~ ~.,. •'"•,, •.• •• ·~ ...
39 l 50Ö
jourarvoden (f 8islagsanslag) ••••• ~·,..
8.ooo
semestervikariatsarvoden (förslagsanslag) 20.000
sjukvikariatsarvoden (f örslagsanslag)
6isoo
övertidser~ättning (förslagsanslag) •
1.500
löne- och indexjustering (förslagsanslag) •. • ........................ .
91.000
2. Medicinalier och förbandsm~terial (förslagsanslag) ••
3. Tvätt- och rengöringsmedel, in.kl. vattenavgift

610.832
40!000

(f örslagsanslag) • • •• • • ~ •••••••••• ·.·.·.- .• •. • .• .• ••.•.•••
4. Kostnader för operationer samt för vårq på annat

14.000

sjukhus (f örslagsanslag) ••••••••• , ••.•••••••••••••
5. Underhåll av inventarier
'

10.000
5.000

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

6. Underhåll av fastigh~ten ............................ .
7. Diverse utgifter ..••.••••.•.••••.•• ~ ••.••.•••••.••••
8. Kosthållningen (förslagsanslag), •• , ................. _.,.,
9. Värme och lyse ( f örslagsanslag) • , • ••••.•.•.•••••••••
10. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •• ~.~ .••••.•••
11. Brandstods:premier •••.•••.••••••••• , .••.••••••••••••
12. Pensioner (f örslagsanslag) •••••••.•.••.•• .- •· .: • .- ••· •••••
13. Till landskapsstyrelsens disposit.iw1 fö.r centr'alsanatoriet

...................... .... ............
~

summa III kap. 808.032
IV. Ålands tuberkulasbyrå.
1. Avlöningar:
1
1
1
1

dispensärläkare, 1/2 årsarvode (A 29)
di spensärsköterska, gr:'undlön ( A 1 7)
städerska, årsarvode {A 4) 1/2 ••••
syssloman, grundlön (A 25) 1/10 ••O

9.760
10.006
3.187
1.536

3.000

5 .. 000
29.000
30.000

38.ooo
700
20.000
2.500

2Ji

... 18-·

4

Ht,#

1 bitr. syssloman-bokförare, grundlön

(A 18) 1/10 ••-• .•••••••••••••••••••

1.053

1 kassör- centrallagerförestän'dare,
årsarvode ( A 12) 1/10 ••••••••. ••••.
1 kontor sbiträde, årsarvod e: (A 9) 1/10
1 maskinmästare, grundlön (A. 21) 1/10
1 eldare, års arvod e (A 10 ) 1/10 ••••
ålderstillägg (förslagsanslag) •••••
dyrortstillägg (f örslagsanslag) r.- ....
facktillägg, ~ · · •••• ·. . ................... ..
jourarvode (f örslagsans.lag ) ··~ ,.. •- '···
'
beklädnadsbidrag •• • •••••, •••••••••••
er sättning för söndagsarbet e (förslags•

819
748
1.234
766
5.800
1.100
250
2.150
96

'

anslag) i .. • 11 •• 11.ii~•~·-~·L·•••~
450
1 orte• öcl1 index justerirlg t f'örsiagEiansiag) ~ ,1 Jpo .
2. :Medicinalier och filmkostnader (förslagsanslag) ...... .
3. Hyra till centralsanatoriet för dispens ärlokaler
jämte inventarier •••••••••••••••.•••••••• ., ,. ••••••••
4. Värme och lyse (f örslagsa nslag ) •••••••••••••• ., •••••• •
5. Diverse utgifter ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. .
6 . Social skyddsavgifter •••••••••• •••••••. ••••••••••••••• .•
7. Skärmbildsfoto grafe ring (förslagsanslag) ·······~~····
8. Till landskapsstyrelsens disposition för tuberkulos,
byr än ... , ••.................•..... • .• . - , . , ........ .
~· l -· ..
summa IV kap. 89. 855 ._
V. Kumlinge sjukstug a,
l , Avlöningar:
1 l äkare i arvode •••••••••••••••••••••
940
J

44.255
14.000
8. 000
4.500
600
3.2 00
15.000
300

,

I

1 sköterska, g~undlön . (A 13 ) ···~~····
1 sköterska, årsarvode (A 13) ••••••••
1 ekonom och gårdskarl, årsarvode (A 9)
1 kokerska, årsarvode (A 4) •••••••••·
1 städerska, årsarvode (A 4) •••••••••
ålderstillägg (för slagsanslag) •••••••
dyror tstill ägg (förslagsanslag) ~·····
fj ärr ortstillägg (f ör slagsanslag ) ••••
ersättning för söndagsarbe te (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tvätthjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.466
8.466
7.482
6.374
6.374
2.500
1.000
3.000
4.000
140

löne- och indexjustering (förslagsanslag) ... , ....................... .

5.000

53.742

I

I

2a2
2.

3.
4.

5.

-19Vikariatsarvoden (förslagsanslag) •••••••••••••• •• •
Kosthållningen (förslagsan~lag) •••••••• ~~ •••••••••
Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag)
Värme och lyse (förslagsanslag) •••• .• • .~~ •••••••••••

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

7. Diverse utgifter

••••••••·•······-·············~···

8 • Sjuknu samrådets UIJ.d.e:rb.äll .••••••••••••• ." ." •••••••••
9 •. :Byggnadernas underhåll ••• ·• ••••••••••••••••••••••••
10. Till landska:psstyrelsens disposition för sjukstugan
summa V kap. _70 . 892
VI. Särskilda anslag.
1. :Bidrag till avlönande av stads- och kommunalläkare (förslagsanslag) .. ....................... ~ ........... ,

2. Bidrag till avlönande av kommunaldjurläkare (förslagsanslag) .. ... , .......... , , ......... , .............. .
3. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar
(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••
4. Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor (för-

4 Ht .
3.000
6.000
1.600
3 . 800
600
700
300

i.ooo
150

40.000
15 . 000
85.000

slagsanslag) •••••••••••••••••!•··~:··············
~. J3i~ till avlönande av kommunala hälsosystrar-barnmor skor (för slagsanslag) ••••••••••••••••• ~ ~· ••••••
6. :Bidrag till avlönande av hälsovårdsins:pekt örE:fr •••••
7. Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (för-

70 .. 000

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

800.000

40.000
20.000

8. Kostnader för landskapets :platser i Grelsby sjukhus
. (förslagsanslag) .• ......................... ·•• ·•••••••
9. Understöd åt kommuner för deltagande i anläggningsoch driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus •• -•••••••
10. Understöd åt kommuner för deltagande i driftskostnaderna vid Ålands centralsanatorium ••••••••••••••••
11. Kostnader för tre :platser i Åbolands barnsjukhus

35 . 000
15.000
15.000

(för slagsanslag) ......... -. .. .. ................... .
12. Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barna-

65.000

vård (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••
13. Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och
skoltandläkare (förslagsanslag) ••••••••••••••.••••
14. :Bidrag åt kommuner för vaccinationskostnader (för-

20.000

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

15. Bidrag till Kumlinge apotek ••••••••••••••••••••••••
16. Bidrag till Föreningen Folkhälsan :på Åland r.f •••••

55.000
6.000
5.000
4.000

·I

-2017. Bidrag för ambulansflygningar ••••••••••••••••••••••
is. Till landskapsstyrelsens disposition för hälso- och
sjukvård sä.n.damål ........ , ........................ .

4-5 Ht.
12.000
3.000

Summa VI kap. 1.305.000
Summa 4 Huvudtiteln 5.681.464
5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet.

=====================================================
I. Ålands lyceum .
1. Avlöningar:
7 äldre lektorer, grundlön å .14.509,56
~

(A24)

•••••••••••.•••••.••••••••••• 101.567

8 yngre lektorer, grundlön

å

11.689,92

(A 20) ••• , •••• , •••.• , , •• , • , •• , , •••

1 lärare i huslig ekonomi, årsarvode
(A 19) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 lärare i teckning och kalligrafi,
grundlön (A 19) •••• _•••••••••••••••
1 kanslibiträde, årsarvode (A 8) ••••
1 gårdskarl-eldare, grundlön (A 10) •
1 vaktmästare, grundlön (A 10) ••••••
5 städerskor, årsarvode å 6.374,16
( A 4)

•, , •,••••••••• •••••••••••••••

rektorstillägg ...................... .älderstillägg (förslagsanslag) •••••• .
dyrortstillägg (förslagsanslag) •.•••
kompetenstillägg ät yngre lektorer
( f örslagsanslag) ••••••••••••••••••
förhöjningar efter vissa år (förslagsanslag) ••• ·.-·· ~ ·· · •. . - ••••••••••••••
ersättning för söndagsarbete (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••
ersättning för övertidsarbete (förslagsanslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
övertims- och timarvoden (förslags-

9 3. 519
11.082
11.082
7.243
7 .657
7.657
31.871
2.705
59.600
9 .800
6.500
12. 400
1.800
2.150

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

169.000

undervisning i ' språkklubbar (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••
löne..:. oc:h ··i,ndex_justering (f~rslags-

1.000

..

!

.

.

-

- anslag)· ~-: ~"· ~· ~ • .............•..... • ..

75.000
2. Upprätthållande av parallellklasser (förslagsanslag):

611.633

j
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5 Ht.

...........

105.000

rektorns arvode •••••••••••••••.••••

6.653

vaktmästarens arvode •••••••••••••••

308

övertims- och timarvoden

111.961

3. Undervisningsmateriel och bibliotek •.•••••••••••••••

10.400

4. Städning (förslagsanslag) •••••••••• • •.••••••••••••••

4.000

5. Värme, lyse och vatten (förslagsanslag) ····•········

37.000

6. Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi
(f örslagsanslag) ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••
7. Tryckningskostnader (förslagsanslag) •••• ~ •••••••••••

8. Diverse utgifter •••••• • •••• • •• " •• • •••••••• : •••• ~ •••••
9 • Underhåll av inventarier . ~ ~ ~ ••••••••••.••••.•••••..••
10. Underhåll av byggnader • • ••••••••••• •,. ••••••.•••••••
11. Undersökning av elevernas hälsotillstånd
12. Till landskapsstyrelsens disposition för

...........

lyc~et

· ••••

4.600
3.300
4.300
3.000
12.600
3.200
500

summa I kap. 806.494
II. Folkskolväsendet.
Folkskolinspektörens k?nsli.
1.

Avlöningar~

1 folkskolinspektör, grundlön (A 29)

19.520

1 kanslibiträde, årsarvode (A 9) ••••

7.482

1 föreståndare för hjälpmedelsbyrå ••
arvode för ämneskonsulenter •••••••••

3.800
1.200

semestervikaries arvode •••••••••••••

1.020

ålderstillägg ...................

8.500

o ••••

dyrortstillägg (förslagsanslag) .••••
förhöjning efter vissa år •••••••••••

950
2.300

maskinskrivningstillägg •••••••••••••

300

löne- och indexjustering (förslags-

anslag) .......................... .
4.500
2. Resekostnader (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••

49.572
5.000

3. Hyra för kanslirum o. hjälpmedelscentral samt lyse och
städning . . . . . . . . . . • .... ~ . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

Material för hjälpmedelscentralen ······~············
Landskapsbidrag för folkskolväsendet.

3.000

Mariehamns stad (f örslagsanslag) ••••••••••••••••••••
Tjänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet avlö-

380.000

ning (f örslagsanslag) ••••••••••• , ••••••••••••.••••
Understödsanslag för folkskolorna på landet (för-

1.310.000

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

o ................. .

Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet

540.000
130.000

i

~

') ':•

{,,; JI
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9. Byggnadshjälp för uppförande av folkskollokaler (förslagsanslag) ....

e

•

19

e •

e ...

~

e

Cl

e ..

0

lil

e ..............

6

•••

J

5 Ht.
440.000

10. Extra byggnadsbidrag ät fattiga och glest befolkade

kommuner för anskaffande av folkskollokaler
(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••.•••••
Särskilda utgifter för folkskolväsendet.
11. Till sommarrekreation vid sommarkolonier åt medellösa, främst svaga och sjuka folkskolbarn (för-

60.000

s 1 ags ans 1 ag ) ••••••••••••••••••••• ., ••••••••••••••••

800

12. Fortbildningskurser för lärare •••••• ~ ••••.••••••••••

10. 500
1.200

13. Diverse utgifter ....... " ..... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Summa II kap. 2.933.072
III. Å.lands sjöfartsläroverk.
1. Avlöningar:

1

ö~erlärare,

grundlön (A 26) ••••••••
3 lektorer, grundlön a 14.5 ,56
(A 24)

'° ••

16.272

•••0••••••••••11•••••••••••••

43.529

1 vaktmästare, grundlön (A 11) 1/2 .••

3,954

1 städerska, årsarvode (A 4) •••••••••
1 kansli bi träde 9 arvode ••••••••••••••
rektorstillägg •••••••••••.•••••••••••
ålderstillägg (förslagsanslag) •••••••
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••.•
timarvoden (förslagsanslag) ••••••••••
hemarbetsersättning (förslagsanslag) •
Sker:.;p ar skolan:

6.374
4.000
2.059
24.000
2.650
72.400
24.800

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

12.100

hemarbetsersättningar ••••••••••••.•
ersättning för veckovila (vaktmästaren) ( f örslagsanslag) ••••••••••.•••
ersättning för övertidsarbete (vaktmästaren) (förslagsanslag) •••.••••.
rådgivande kommissionens arvoden •••..
löne- och indexjustering (förslags-

5.500

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

24.000

530
710
500

2. Extra kurser (förslagsanslag):
för radarnavigatörer •••..••••••••••..
1.200
radiotelegrafistkurs .•••.•.••••••••••
16.600
3. Undervisningsmateriel och bibliotek ••...••. ~ ••.•.••.
Värme, lyse och vatten samt hyror (förslagsanslag) .•

243.378

17.800
3.500
7.000

-2 35 . Tryckningskostnader (förs lagsanslag) • • • • • • • • • • • • •
6. Ex:pensmedel • • ••• ••.••••••••••••• • ................... .
7. Underhåll av fastigheten l ••• ~ ••••• ~ •••••••••••.••
8 . Underhåll av inventarier ~·•·•••••••••••••••••••~·
.
9. Stipendiemedel •••••••••• • ••••••••••••••••••••••••
10. Specialföreläsningar (förslagsanslag) •••••••••••
11 . Till landskapastyrelsens disposition ••••••••••••
summa III kap. 288.918
IV. Ä.lands tekniska s~ola.
1. Avlöningar:
3 lekto~er~ grundlön å 16.271,64
'

'

(A 26) •• -• •••••••••••.••••••••••
1 lektor, årsarvode ( Å. 26) .... ~-.

5 Ht.
2 .500
1.600

. 2.500
800
270
270

9.300

48 . 815
16.272. '
.

1 lektor, årsarvode (A 26), 4 mån.
1 vaktmästare, grundlön (A 11), 1/2
3.954
1 kanslibiträde, arvode ••••••••••
3.560
1 städerska, årsarvode (A 4) •••••
6.374
rektorsarvode ••••••••••••••••••••
2 .059
ålderstillägg (förslagsanslag) •••
19.000
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••
2.550
förhöjning efter vissa år ••••••••
975
tim- och övertimsarvoden (förslagsanslag} •••••••••••••••• ~.~.....
43.300
hemarbetsersättning (f örslagsanslag) · 19 •.000
ersättning åt vaktmästaren för
veckovila och övertidsarbete (förslagsanslag) ••••• ~ .............. ~ ~ ·
. . 1.230
rådgivande kommissionen •••••• ••••
1.000
löne- ~ch indexjustering _Jförslag$anslag.) ... ~ .... ,. ... . -·~. ;.·. --~.--.-.: · .. -.. .
19.000
Extra kurser (förslagsanslag)
undermaskinmästarkurs ••••••••••••
10.500
skriv- och räknemaskirskurs • , •••••
450 ..•..
Undervisningsmateriel och bibliotek ••••••••••••••••
Värme, lyse och vatten samt hyror (f örslagsanslag) •
Tryckningskostnader (förslagsanslag) ............... .

5.42'4 '

0 t

... i'·'

2.

192 ... 513

l0_.950

,

3.
4.

5.

6. Expensmedel •..••....•••.. · • • • • • • • • · · ·· ·• .• .• · · • • • · • • • · •

7 • Underhäll - av fq.stigheten • ·• ..... -~ • ·•••••• : ... ••• • • ~ ·• ·• -~ ·••
8. Underhåll -av inventa.::rier i • ·a-~ '~ ·~
~::
~~
9 • Laboratoriernas drirtskos11na er .••••• , • , , , , , , • , •. , ', J
lo. Exlrursione·r ..•.•..... ·~ ' •• ·•. ·. -•.. · · • · • · · · · · · · · · · · · · · ~ ~ · ·
11. Stipend.i.e .r :.. •• ,•.••.•, •••••• ·. ' ..... 1 ·-. . . . . i-..~ •• , ••••• , .. ~~•.

... •••••· · · ·:: ·

4 . 000
10.000

J.500
2,500

2.50Q

l.~88

700

150

-2412. Till landskapsstyrelsens disposition ........... .
summa IV kap. 229. 613
V. Ålands s j ömans,siko l~··
1 , Avlöningar:
1 lärare i yrkesämnen, årsarvode
(A 23) •••••••••••••••••••••••••
13.730
1 lärare i allmänna ämnen, årsarvode (A 21) •••..•...•...••..••••.
12 .344
2 yrkeslärare, årsarvode å
23.380
11.689,92 (A 20) •••••••••••••••
2 arbetslärare, årsarvode å
22 .164
11.081,88 (A 19) •••••••••••••••
.. . .. . .
1 kanslist, arvode •• ~~ •••••••••••
3.678
1 inter na tsföreståndare ~ arvode ••
2.835
10 .600
ålderstillägg .. (f örslags~nslag) •••
dyrort stillägg ( f örslagsanslag) •• ·
35.0 .' ..
rektorst illägg • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1~62~;.
timarvoden och hemarbetse+:. sättningar · 59.00Ö
12.300
·extra anställd personal ••• ~-· •••••
direktionsar:V:oden •••••••• -:-. • • • • • • :·. ·
3 .• 600
löne- och indexjustering (:f:. =~rslag.s.-. ·
anslag) •••••••••••• .,~ ·~:~ ••.•.• ·• ."....
17.000

C\

1 ..:7

t'.J :..J ';}

Ht •
500

'

2.

.- . ~

2. Städning (förslagsanslag)

3.
4.
5.
6.
7.
8;

- ~~~ ·~. ··········~~· •••• ;.'.' •••

Hyror ( f örslagsanslag) • ......................... ·••••
:Bränsle, J,yse, kraft och vatt.Bn (förslagsanslag) •••
Råvaror och verktyg (förslagsanslag) •.••••••••..•••
:Bibliotek och undervisningsmateriel (förslagsanslag)
Expensmede 1 _ . • .•....... , ....• ~. , ................ · · •
Inmontering och reparation av maskiner och inventa-

rier samt underhåll av lokaler •••••••!•••••••••••
9. Tryckningskostnader •••••• , ••••••••• , •• , , •••••••••• ~
10. Elevernas kost och logi (förslagsanslag·r:
utspisningsköket ·······•••••••••
84.000
internatets omkostnader •••• ~ ••••
12.400
11. Förstahjälputrustning •••••••••• ,,,,
. .. ••••••••• , •• ,,.
summa V kap. 399.957
VI. Ålands yr"lre ·s~kola.
1. Avlöningar:
1 lärare i yrkesämnen, grundlön
13.730
(A 23) •••••••••••••••••••••• • • •
.

I

'

184.607
l ·.500
65.000
5.500
·, .

25~000

7.500
5.500
3.500
5.000

•

'

'96 .,400
450

4"'~"
.J ö

-25läråre i y:b~~~ämtieh• årsarvode (A 23~ 13.73ö
lärå.:i:i~ i a.iiml:fu.na ämnen, årsa~vode
. '
( A 20 :)
~
- ~ ~ ~ ~ ' ~ ' ' . ~ ~ ~ ' ' ' ' ' ' ': ~ 11.690
11.690
yrkeslärar~~ grur,i~lön (A 20) •• ..-. •.•
11. 690
yrkeslärär~~ årsarvode (A 20) ·••·•
11.082
yrke släi'are • årsarvode ( Å 19) • • i. • •
arbetsl~ta~et grundlöh å i1.081 1 88
;

1

i

. .. .
·~

1
1
1
2

:

...

'

5

Ht.

.

(A 19) .OJHd••d••·d••~•·•H•••
3 arbetslärare1 årsarvode ~ 11.081188
( A 19 ) • • • • ~ • • ! • j ! • • i , : • ~ •• • • •••• , • ~

1 centr allage~föreståndare. årsarv o de ( A 12 ) • • . • • • • • ' ' l & ' ' • i l 4 : • &
1 föreståndarinna-kokerska, årsarvode

8.187

(A 13) ••••••••••••••••••···~···•··

8.466

2 köksbiträden, årsarvode
( A. 4 )

å

6.374,16

• • •. • .. • · · · · · · · • · · • • • • • • • • • • ·

4 städerskor, årsarvode

å

12.748

6. 37 4·, t6

(A 4) ••o•• ·••. ····•~.,.~ .~ •• ! ~~~••••
1 tvätter~ka, årsarvode (A 4) ••••• ~.
1 ekonom~ årsa~vode (A 18) ••••••••..
± kanslist-k~ssörska, årsarvode (A 11)

25.497
6 .374
10.535
7.908
l eldare-gårdskarl~ ~vsarvode (A 10) ,
7.657
1 vaktrnästare, årsarvode (A 10) ••••• ;.
7 .657
å;Lder .s tillägg (f örslagsanslag) • , • , , ,• ' 33,000
'"/'.900
dyrortstillägg (f cJr·slagsan?l$.g) . • •~. i ;, ·
er~ättning för söndags- och övertidsarbete (förslagsanslag) ••••••••••••
4•~50
1.018
bibliotekariens arvode •••••••••••••••
skolhälsosysterns arvode •••••••••••••
1.120
rektorstillägg ............ ~ •••••••••••
1.626
2·. 550
direktionsarvoden ••••••••••••••••••••
lärarnas timarvoden (förslagsanslag)~
dagkurser ••••••••• 135.200
kvällskurser ••••••
18.200
hemarbetsersättning
22.300
175 ~700
löne- och indexjustering (f öralagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.000
2. Tvätt .och städning (förslagsanslag):
1.200
löner ••••••••••••••••••••••o••••••••
rengöringsmedel och städredskap •••••
6.000
,;

.

.

....

.;

.:,..

. - -- . .

,,_ :

'·

503.615

7.200

. 239
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5 Ht .

3.

Arbe tsr e ds k ap ........ . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .

2 1. 000

4.

Råv aror för k undarbeten (förslagsanslag) ..... . .. .

30 . 600

5.

Råvaror för ö v ningsarbeten ....... .. .... . .. . .... .

6.

Tryckningskostnader

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

7 . 500
2 . 350

7.

Expensme del . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1. 050

8.

Underv isningsmat~riel .... ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .000

9.

Bibliotek

4 . 000

10 . Underhåll och reparation a v maskiner o . inv entari... .. .... . . . .... . ........ . .. .

8 . 350

11 . Underhåll av byggnader och gårdsplan . . . . . . . . . . . .

16 . 250

12 . Bränsle,

48 . 000

er ( förslagsanslag)

lyse, kraft och vatten(förslagsanslag) ..

1 3 . Ele vbespisningen (förs lagsans lag)

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

49 . 000

14 . Ele v ernas hälsovård och förstahjälputrustning
....... . . . ..... . .. . . ......... .

2 .2 50

15 . Socialsky ddsa v gifter (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . .

3 1. 300

(förs lagsans l ag)

16. Brandstods - och olycksfallsförsäkringspre mier(förslagsanslag)

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

8 . 000

1 7 . För klubbverksamhet .......... . . . ... . .. . ... . .... .

1. 200

18. Ele v internatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 . 00Q

1 9 . Pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- .. ; . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1. 000

20 . Till

10 . 000

hn~skapsst y re.Bens

disposition för y rkesskolan

Summa VI kap . 8 70 . 665
VII . Bidrag till Ja ndskapets enskilda läroanstalter .
1.

Ålands folkhögskola

( förslagsanslag)

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

170 . 000

2.

Ålands handelsskola (förslagsanslag)

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

68 . 500

Summa VII kap . 238 . 500
VIII . Ålands la n tmannask ola .
1.

Av löningar :
l föreståndare , grundlön (A 24) .. .

14 . 510

föreståndartillägg . . . . . . . . . . . .. . .

846

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

4 . 200

ålderstillägg (förslagsanslag) ... .

100

d y rortstillägg (förslagsanslag) .. .

440

kosthållerska .... . ...... . ..... . . .

6 . 550

löne- och ind e xj u steringar

~f ör slags -

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

3 .000

29 .6 4 6

2.

Värme och l y se (förslagsanslag)

5 . 90 0

3.

Städning ...... .. .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 85 0

4.

Underv isningsmateriel . . . . . . . . . . . ....... . . ... .. . .

1. 500

5.

Ex pensmede 1 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · · · · · · · · · · ·

2 . 000

1 f"s
(., .....
u
0

5, Ht.
1 , 000
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6. Slöjdverktyg och verktyg för maskinhallen •••• • ••••
7. Direktionens arvoden och dagtraktamenten ••• • •••• • •
8 . Underhåll av skolp l an och stängsel •• ••••••••••••••
9 . Underhåll av byggnad e r -.. .... ....... . .... ... ... • • ' • •
10 . Underhåll av inventarier •••• ~ ••• ~· ···•··•·•····· ·
11 . Anslag för kurser •••• • ~. ~ •••• ~ • • • ·. ............ • • •• • •
12 . Elevbespisningen (fö~slagsanslag) ••• ~.~~ ~ ••••• · • ••
·13 . Först ah j älputrustning • • •••••••• • ~ • ~ • • •• ~ ~ ~ • •• • • 1o •
Skollägeni'.lxt~:rt _på, Jom$).f!3- B.~~\i •.
14 ~ Skollägenhetens utgifter (fÖrslagsanslag):
a) löner, semeste~arvoden samt
$ociala avgifter •••••••••••••••
34.640
28.085
b) övriga löpande utgifter ••••••••
Summa VIII kap. 113.271
IX. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola.
1. Avlöningar:
1 vävlärarinna, grundlön (A 18) • • •
10.535
1 sömnadslärarinna, grundlön (A 18)
10.535
föreståndarinnearvode •••••••••••••
795
kosthållerska •••••••••••••••••••••
ålderstillägg (förslagsanslag) •• • •
dyrortstillägg (förslagsanslag) • ••
tim- och övertimsarvoden (förslagsan-

4.400

slag) .....•.. . .... · • . . · ... • • • ·· ·• ··

6.400

1.500
. 750
2.500
50Ö
1.100
2.200
100

62.725

3 . 200
750

löne- och indexjustering (förslagsanslag) ............ , , . ..... .• .. .• . ..
2 . Värme ?Ch lyse (förslagsanslag) •••••••••.•••••••••••

3. Undervisningsmateriel •••••••••••••••••••••••••••• , •.•
4. Expensmedel .•• , ............•........................
5~

6.
7. .

8.

1.

Direktionsarvoden och resekostnader (förslagsanslag)
Underhåll av trädgården ••••••••••••••••••••• o • • • • • • •
Underhåll av byggnader ••••••••••••••••••••••••••••••
Elevbespisning (förslagsanslag) ••••.••••••••••••••••
Summa IX kap. 52.215
x. Ålands husmodersskola.
Avlöningar:
1 lärarinna i huslig ekonomi, grund10.535
1~9n ( A 18 ) • • ••••••••••••••••••••
1 lärarinna i kvinnlig slöjd, grund1 ön ( A 18 ) ••••••••••••••••••••••
10.535

I.·

40-915
5.000
300
2.000
800
400
1.000
1.800

211
. -28tillfällig arbetskraft •••••••••••
föreståndarinnearvode ••••••••••••
timarvoden •••••••••••••••.•••••••
ålderstillägg (förslagsanslag) •••
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••
löne- och indexjustering (förslags-

5 Ht .
1 .100
795
1.400
4.450
850

3.300
2. Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••••••••••••••
J. Undervisningsmateriel och arbetsredskap •••••••••••
4, Underhåll av byggnader och inventarier ••••••••• • ••
5. Expensmedel .••........ _• .......... _• .•. _.• .. ....•..••..
6. Direktionsarvoden och resekostnader (f0rslagsanslag)
7. Elevbespisning (förslagsanslag) •••••••••••••••••••
Summa X kap. 45.265
XI. Fornminnesvården.
Ålands museum.
1. Avlöningar:
1 amanuens, årsarvode (A 23) •••••
13.730
1 kanslibiträde, årsarvode (A 13)
8.466
ålderstillägg (förslagsanslag) •••
1.600
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••
750
s.ooo
arvode åt konservator ••••••••••••
arvode för vaktmästare och reparatör
6.000
löne- och indexjustering (förslagsanslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4.000
2. Hyror, lyse och städning •••••• ·• ••••••••• -· -••••• ,. ••••
3. Handbibliotek och komplettering av museiföremål ••••
anslag) . , ...................... .

4. Expensmedel ..•.•............•.•.•..................
5. Resekostnader ••...............•....................

Kulturhistoriska

mus~et

32.965
6.000
500
500
1.500
1.000
2.800

42.546
12.100
10 . 000
3.000
2.000

i Kastelholm.

6. Avlöningar ..... • , ..... • ·- ....•.•....... ~ .. • • • · • • · · • •

8.ooo

-7. Värme, lyse, · städning · ••••••• ·• •••••••••••••••••••• • .
8. övriga utgifter · .......... ·, · · "• '• ..................... -. ..
BygdemusE!let i Jan Karlsgården.
9. Underhåll av byggnader ••••••••••••••••••• .••••••••••
10. Diverse utgifter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
övriga anslag.
11. För arkeologiskt fältarbete ••••••••••••••••• •• ••••
12. Bomarsunds fornminnesomräde •••••••••••••••••••••••
13. Publiceringsverksamheten ••••••••••••••••••••••••••

2.000

l.ooo
6.000
1,000
12.000
33.200
4.500

212
-2914. För mikrofilmning av åländska arkivalier •• • , ••••••
15. För underhåll och inlösen av gamla byggna~~r ••••.•
16. För bevarande av 4 m/bk Pommern ••••.••••••••••••••
summa XI kap. 143.346
XII. Biblioteksverksamheten.
1. Biblioteksinspektörens avlöning (förslagsanslag) • • •
2. Biblioteksinspektörens resekostnader (förslagsanslag)
3. Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) •••••••••••
4. För inköp och inbindning av facktidskrifter i biblioteksinspekt örens arkiv ••••••••••••• ·• ••••••••••
5. För kurs- och föredragsverksamhet ••••••••••••••••••
6. Diverse utgifter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SUmma XII kap. 152.036
XIII. Särskilda anE?lag.
1. Underst öd jahde av studiecirkelverksamheten •• , ••••••
2. Understöa åt medborgar- och arbetarinstitut (förslagsanslag) .•...................................
3. Till vetenskapen, litteraturen och konste n främjande ändamål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. För främjande av idrott och fysisk fostran (reservationsanslag) .................................. .
5. Understöd ät teatrar, sängkörer och orkestrar
6. Bidrag för avlönande av verksamhetsledare för kulturorganisationer ••••••••••••••••••••••••••••••••
7. Understöd ät Ålands hemslöjdsförening för föreningens
skolverksamhet (förslagsanslag) ••••••••••••••••••
8. Understödjande av skolgången för elever i läroverk •
9. Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildning
(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••••
10. Kommunal upplysningsverksamhet ••••••••••••••••••••
11. Understöd ät Samfundet Finland-Sovjetunionen ••••••
12 . Understöd ät Betania församling för upprätthållande
av läsesal för sjömän ••••••••• .,..,., ••••••••••••••
13 . Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings- och bildningsväsendet ••••••••.••• ••••••
-·
14. Understöd ät författare och översättare (förslags.re servationsanslag) •••••••••••••••.••••••
15. Understöd för sommaruniversitet •••••••••••••••••••
summa XIII kap. 339.450
SUmma 5 Huvudtiteln 6 . 612.802

......

5 Ht.
1 . 000
2.000
3.000

6.536
1 . 000
140.000
300
4.000
200

5.000
65.000
45.000
74.000
6.500
33.000
35.000
2.000
40.000
2.500
800
650
5.000
5.000
20.000
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6 Ht.

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.

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

r.

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten.
1. Avlöningar:
1 byggmästare, grundlön (A 24) •.•.•
14.510
1 byggmästare, grundlön (A 23) •••••
13.730
1 husdjurs- och jordbrukskonsulent,
grundlön (A 23) ••.•••••••.••••••.
13.730
1 bokförings- och jordbrukskonsulent,
grundlön (A 23) ••••••••••••••••••
13.730
1 jordbruksinstruktör, årsarvode (A 22) 13.035
1 trädgårdskonsulent, grundlön (A 22)
13.035
1 bitr. trädgårdskonsulent, årsarvode
13.035
(A 22) •• •••• ••••• •.••••• ••••••••••
1 renskriverska, grundlön -{A 9) • ~!''7.482
... .
arvoden och resekostnader för maskininstruktören ••••••••••••••
8 .. 500
, ; ••••••
15.800
ålderstillägg (förslagsa~s1ag) •••••
5.800
dyrortEtillägg (förslagsanslagj ••••
fjärrortstillägg (förslagsanslag) ••
2.850
löne - och indexjustering (förslagsanslag) : ~~ ~ , ······················
15.000
2. ~~ -sor och d'~f?iraktamenten (förslagsanslag) • • •• •• • ••
3. Allmänna kostnader för lantbrukets instruktionsverksa~ t

......................................•

4, Unde-:r,:$t b'w_för torrläggningsarbeten (re servationsanslag)
5. Kostnager för täckdikningskredit ••••••••.••••••••••
6. För främjande av jordbruket samt häst- och boskaps-

0

150.237
22.000

5. 000
45. 000
4.000

sk.ä t seln ........................................ .

21.000

7. Kreatursförädlingsföreningar •••••••••••••••••••••••

45.000
4.000
5.000
25.000
5.000
800
5.000

i

8 • . svin-, får- och fjäderfäskötselns främjande ••••••••
9. Trädgårds- och biskötselns främjande •••••••••••••••
.1 0 • 4H- ve r k s amh e t e n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • •

11.
12.
13.
14.

Lantbruksbokföringens främjande •••••••••••••••••••
Lokala fältf~rsök och demonstrationer ••••.••••••••
Byggnadsunderstöd och premier (reservationsanslag)
Arvoden och kostnader för landskapet enligt landskapslagen angående kolonisationsnämnder i landskapet Åland ( f örslagsanslag) •••••..••••••••••••

12.000

"1 4~

(;J

-3115. Torrläggnings-, väg- och skogsförbättringsarbeten
i enlighet med jorddispositionslagen (reservationsanslag) ... .. .... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Mjölktransportbidrag i skärgården (förslagsanslag)
17. För sänkning av vattendrag samt vattenståndsregleringar (reservationsanslag) •••••••••••••••
18. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för
jorddispositionslån (förslagsanslag) •••••••••••
19. Inköp av lägenheter för jorddispositionsändamål
(f örslagsanslag) •.•••• ~ •••••••••••••••••• • •••••
20. Av inlösen av legoområden föranledda kostnader
( f örslagsanslag) ............................... .
21. Kostnader för lantbrukets grundkredit (förslagsan slag ) ......•................. , .............. .
Summa I kap. 797.037
II. &lands försöksstation.
1. Avlöningar:
1 föreståndare, grundlön (~ 30) •••••• 20.736
1 fältmästare, grundlön (A 20) •.••.•• 11.690
1 ledare för fruktförsök, arvode •••••
1.560
ålderstillägg (förslagsanslag) •••••••
2.lOÖ
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••••
1.100
löne- · och indexjustering (förslagsans lag ) ........................... .
4.200
2. Arbetskostnader .............................. ~ · ... .
3. Underhållskostnader ••••••••••••••••••••••••.• .\ ••••
4. Driftskostnader •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••
5. Tryckningskostnader ••••••••••••••••••••••••••• \ •••
6. Arrendeavgifter och hyror •••••••••••••.•••••••• ·,, •
7. Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••••••••••••••
8. Expensmedel
Summa II kap. 69.486
III. Fisket.
1. Avlöningar:
1 fiskerikonsulent, grundlön (A 23) •••• 13.730
1 fiskeriinstruktör, grundlön
( A 18) .• • , •••..•. , ............ , ..
10.535
ålderstillägg (förslagsanslag) •.••.
1.800
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••••
1.000
löne- och indexjustering (förslags~

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

6 Ht.

10.000
250.000
5. • 000
33.000
100.000
10.000
40.000

41.386
15.000
4.500
2.000
300
800
3.500
2.000

-32anslag) • • e e • •
2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) •• e: •· • • • • • •
3. Fiskerinäringens främjande ••••••••••••••• • ••••••••••
4. Underhåll och drift av romkläckningsanstalten •••••••
5. Fiskeriundersökningar (förslagsanslag) ••••••••••••••
6. Underhåll och drift av fiskefyrar •••••••••••••••••••.
7. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar ••••••••••
8. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskredskap och fiskebätar (förslagsanslag) •
9. Nedsättning av räntan pä län, som beviljats yrkesfiskare för anskaffning av fiskredskap och fiskebåtar ( re servationsanslag ) ••••••••••••••• ~ •••••• •
10. Bidrag till fond fö:r fiskeriförsäkringar •• • ••••••••
11. Understöd för transport av överskottsfisk
Summa III kap. 46 5 .• 965
IV. Skogsbruket.
1. Avlöningar:
1 biträdande forstmästare, årsarvode
20.736
(A 30) ••••••••••.••..•• • , _. ," ••••
1 försöksledare-forstmästare, ärsarvode (A 29) •••••••••••• •• ••••
19~520
1 skogsvärdsinstruktör, grundlön (A 23) 13.730
1 plantskoleskötare~bitr. skogsvårdsinstruktör, grundlön (A 22)
13. 03_5
2 forsttekniker, ärsarvode å
2;! .380
11.689,92 (A 20) •r••••·•··~····
1 forsttekniker, ärsarvode (A 20) 1/2
5 .845
1 kanslibiträde, ärsarvode (A 9) .
7.482
älderstillägg (förslagsanslag) •••
17.700
dyrortstillägg (förslagsanslag) ••
3.455
löne- och indexjustering (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.$2 .400
2. Resor och dagtraktamenten (f örslagsanslag) l ••••••••
3. Expensme del .•. , •.•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i,:_ ,;, •...•.
4 • Bränsle för plant skolan ( f örslagsanslag) • : .••••••••
'
5. Tiriftskostnader för plantskolorna (förslag ~anslag) •
6. Underhåll av plantskolebyggnaderna······ ' ··········
7. Arrende för plantskolans område ••••••.• ~ ••••••••.••
8. Bidrag för skogsförbättringsarbeten (res drvationsans 1 ag ) ......•.............••...•... ;' ' ... · • · · • · ·
I

•

•

• •

•

•

•

•

•

• •

• •

•

•

•

•

..........

6 Ht.
36 . 565

6.ooo
19.500
4.000
55.900
3.000
40.000
180.000

31.000
10.000
80.000

137.283
33.000
900
1.350
45.000
1.600
400
200.000

.21 f)
-339. Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (förslagsanslag) .•............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-7 Ht .
.[

5.000

10. Främjande av och tillsyn över den privata skogshu shäl lningen •........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Undersökning av skogstyperna (förslagsanslag) .•••• ~.

12. Underhäli och drift av maskiner och redskap för arbeten i samband med skogsf örbättring ar (förslagsanslag) .. , ........... .... ~ ....... · ............. .
13 . Skogsarbetarutbildning ~·,ch skogskurser ••••••••••••••
Summa. IV kap. 488.433
V. övriga näringar.
1. Avlöningar:
1 företagskonsulent, avtalsl ön (förslagsanslag) ••
2. Resekostnader (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••

3. För anlitande av konsultföretag•••••••••••••••••••••
4. Understöd för rädgivningsverksamhet ·········~·······
5. Bidrag för elanslutningsavgifter för småindustrin •••
· 6. För tryggande av sysselsättningen (förslagsanslag) ••
7, Garantikredit för byggnadsverksamhet, industrier och
vissa andra näringsgrenar (förslagsanslag) •••••••
8. Räntegottgörelser för investeringskredi ter ••.•• • .~ ••• ~.
9 , Understöd till turi sme ns främjande ••••••••••••••••••
10. Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas
fr äm j ande • , , , ••.••. ••. J e' .'f .......... . . . . . . . . . • .- . . . . .. . . . . . .
summa V kap. 238.750
summa 6 Huvudtiteln 2.059.671

8.500
25.000

18.ooo
12.400

24.000
5.000
20.000
28 .7 50
18.000
10.000
10.000
30~000

90 . 000
3.000

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet .

========================================
I. Arbetsledning.
1 . Avlöningar:
1 bitr. vägingenjör, grundlön (A 29)
1 övervägmästare, grundlön (A 24 ) •••
2 byggmästare, grundlön å 13.730,28
(A 23) ••••••••••••••••••••••••••••
1 byggmästare, årsarvode ( A 20) • ••••
2 vägmästare, årsarvode å 11 .689,92
(A 20) ••••••••• •••••••••••••••••••
1 lagerförvaltare, grundlön (A 15) ••
1 kanslist-kassörska, årsarvode (A 12)
personliga lönetillägg •• •••••••••••••

19.520
14.510
27.461
11.690
23.380
9.150
8 .'187
6.121

.I
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ingenj örstillägg (förslagsanslag) .••
älderstillägg (förslagsanslag) ••••.•
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••
löne- och indexjustering (förslagsans lag ) .................

o •••••••••

1.980
22.2QO
4.2QO
15.000

..........

163.399

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag)
45.000
summa I kap. 208.399
II. Väghållningen.
1 . Underhåll av landsvägar och bygdevägar:
a) sommarunderhållet (förslagsanslag) 1.300.000
265.000
b) vinterunderhållet (förslagsanslag)
c) färjhållningen (förslagsanslag)
990.000
d) understödjande av bilfärjetrafik
Vård ö-Gustavs • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
320 . 000
2.875.000
2. Bidrag till kommunalvägar:
a) för byggande och förbättring
120.000
(reservationsanslag) ••••••••••••
b) för underhåll (förslagsanslag) ••
75.000
c) för förbättring av vägförhållandena i skärgården (reservations20.000
215 . 000
anslag) ........................ .
3. Bidrag till enskilda vägar (förslagsanslag) •.•••••••
3 ,000
summa II kap. 3.093.000
III. Skärgårdskommunikationerna.
1 . För upprätth~llande av trafik i skärgården (för280.000
siags_a_ns_lag _) •••••••••••• : • •.•_, •• ·-· •••••••••.•.••
2. För up~rensning av båtleder (reservatiönsanslag) ••
30,. 000
3. Till a~läggning och underhåll av båtbryggor (reservationsanslag) ................•................
50.000
summa III kap. 360.000
IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier.
1. U~derhåll av byggnader ••••••• ~ ••••••••••••••••••••
· 30.000
2. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier
250.000
summa IV kap. 280.000
v. Särskilda anslag.
Motorfordonstrafiken.
1. Avlöningar:
1 trafikinspektör, årsarvode (A 24/28
fr . 1. 3 • ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 7 • 6 94
1 kanslist vid bilregisterbyrån (A 19) 11.082

.... ...
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älderstillägg (förslagsanslag) •• • 1 . 100
dyro'rtstillägg (förslagsanslag) ••
1.050
löne- och indexjustering (förslagsans lag) ••••••••••• ~ •••••• .• •••••
3.200
extra arbetskraft och semestervikariatsarvoden (f örslagsanslag)
1 . 500
2. Till anskaffande av registe rbrickor för motorfordon

35 .626

(försiagsanslag) ·········~•4••••················
3. Kostnader för bilregist~r~yrån •••••••••••••••••••••
..
. verihållningen
.
.
( i~r.s
~rifa ansl~g.
4. Gastgi
agsans ag) .............. .
5. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunikationeväsendet
Summa V kap. 64. 626
Summa 7 Huvudtiteln 4.006.025
0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

~

•

•

•

•

8

5.000
10.000
4.000
10.000

8 Huvudtiteln .. Sociala uppgifter .•

---------------------------------I • . S~rskilda anslag för sociala ändamål.
l~ Socialvärdsinspektionen (förslagsanslag) •••••••••••
2, Invalidvården (förslagsarislag) •· ••••••••••••••••••.•. •
3, Bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer (förslagsanslag)
4, Understöd åt barnhem (förslagsanslag) ••••••••• •. • ...
5. Underst öd åt barnträdgårdar (förslagsanslag) •••••••
6 . Sommarrekreation för barn, som ej äro folk skolbarn •
7 . Bidrag för hemvårdsverksamheten (förslagsanslag) •••
8. Understöd ät Föreningen Folkhälsan på Åland r.f.
för upprätthållande av mentalhygienisk byrå ••••••
9. Socialhjälpsutgifter, som ~kola ersättas av landskapet (förslagsanslag) •••••••••••••••.. •.•·• ••••••••
10. Understöd jande av nykterhetsarbetet •••••••••••••••
11 . Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda
husmödrar ........................................ .
12. Understöd åt kommuner, vilka i oskälig grad betungas av socialhjälpskostnader (förslagsanslag) •
13. Till landskapsstyrelsens disposition för sociala
ändamål ........ ·, ·•· ..............•..-. . . . . . . . . . . . . . .

1.800
220.000
25.000
10.000
60 . 000
500
35.000

5. ooo
13.000
6.00Ö
1.800
2.000
2.000

14 . Understöd åt anstalter för psykiskt utvecklings-

störda (förslagsanslag) •••••••••.••••.•••.••••.••
150.000
Summa I kap. 532.100
II. Arbetsförmedlings- och yrkesvägledningsverksamheten.
Ålands arbetsförmedlingsbyrå.

Ht.

-361. Avlöningar:
1 byråchef, grundlön (A 18) •••••••
1 avdelningsföreståndare, grundlön

10.535

10.535
(A 18) ....... •••••• ... •• ·• •••••••
1 kanslist, årsarvode (A 11) ••••••
7.908
1 byråbiträde, årsarvode (A 9) ....
7.482
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••
1.800
dyrortstillägg (försiagsanslag) •••
2, .150
löne- och indexjustering (förslags4.800
anslag) ........................ .
2. Resor och dagtraktamenten •••••••••••••••• l ••• .•. • .• ,., .• •
3. Expensmedel

•e••••••··· ······••••••••••••••• ·· · · ···· ·· ·· ·· ·

51 .• 210
2.000
8~000

Ålands yrk~svägledningsbyrå.
4. Avlöningar:
~:~'1 distrikt sinspekt ör, grund lön (A 29)
19 .• 520
ålderstillägg ( f örslagsanslag) ••••••
2 .• 700
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• ~
590
..
h
.
d
.
t
.
(
f
..
1
anslag)
1 one- oc in exJ~S ering
ors ago/
.
2;)0Q.,,
5. Resor och da~trakta.menten •• ~ •.• ~ ••••••••.•• u. • ~ - ~ ... ~ . ...
6. Av yrkesvägledningen för~tsatta läkarutlåtandt:;n och
andra erforderliga utredningar över ickeskolelever •• • • •• ~ ••••••• • •••• ·•••••••••••••••••••••
7. Handbibliotek och diverse utgifter..................
Gemensamma utgifter.
8. Avlöningar:
1 byråbiträde, årsarvode (A 9) ••••••
7.482
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••
200
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••
220
löne- och indexjustering ••••••••••••
800
9. Hyra, städning och lyse ( f örslagsanslag) ................
summa II kap. 106.472
summa 8 Huvudtiteln 638.572

25.110
~ l • 500

100
850

8.702
9.000

9 Huvudtiteln. Diverse anslag.

==============================

1.
2.
3.
4.

I. Pensioner och av land s~a;pet i es;enska;p av arbetsgivare
erla~da sociala utgift~r.
Pensioner (förslagsanslag) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 850.000
Familje;pensioner och begravningshjäl;p (förslagsanslag)
50.000
Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •••••••••••••••• 250.000
Pensionsavgifter för arbetstagare i kortvariga arbets-

(.,"2' u.1
5,
6.

1.
2.

3.
4,
5,
6,

7.

-37förhällanden (förslagsanslag) •••••••••••• • • ••••••
Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) •••••
Hälso-, läkar- och s jukvärd ••••••••••••••••••••••••
summa I kap, 1,277,000
II. Särskilda anslag,
på lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna
såsom särskilda poster i budgeten (förslagsanslag)
Oförutsedda utgifter (förslagsanslag) •••••••••••••••
Utgifter för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) ••••
Kommitt~er och sakkunniga (förslagsanslag) ••••••••••
Kostnader för förande av kortregister över personer,
vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt ••••••••••••••••
Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (förslagsanslag) ........................... , . , ....... .
Kostnader för ersättning av älgskador (förslagsanslag) .•...••....................................

8, Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) •••••
9, För utbildning av polismän (förslagsanslag) •••••••••
10. Stödja~de av ~lektrifieringen på landsby~den
(f örslagsanslag) • , • • ••••••••••• ~ ••• • • ~ • -•• ·•••• ~ ••••
11. Av lagen om främjande av bostadsproduktionen föranledda kostnader (förslagsanslag) •••••• ~ ••••••••
12 .• Bekämpning av husbocken och bidrag för främjande
av bostadsbebyggelsen i av husbocken härjade
trakter ( f örslag.s anslag) ••••••••••••••••••••••• • •
13. Av landSkapslagen om reglering av byggnadsverksamheten
föranledda kostnader (förslagsanslag) ••• JJJ •• ~~• • ·
14. ]randstodspremier (förslagsanslag) ••••• ~.~~~ •••••••
15. Utgifter för skärgärdsnämnd (förslagsanslag) •••••••
16, Till landskapsstyrelsens disposition för brandväsendet (engångsanslag 5, 000) ••••••••• , •.• •••••••
17. Understöd för främjande av brandskyddet (förslagsanslag) .............. .. ... , ...................... .
18. Arbetslöshetsersättningar (förslagsanslag) •••••••••
19. Avskrivningar av understödslån (förslagsanslag) ••••
20. På grund av jorddispositionslagen beviljade nedsättningar och friår (förslagsanslag) ••••••••••••
21, Av landskaps~agen om sysselsättning föranledda
kostnader tförslagsanslag) •••••••••••••••••••••••
22. För planläggning av och utgifter i samband med

9 Ht.
35 . 000
70.000
22.000

5.000
23.000
7.000
7.000
2.750
10.000
2.000
40.000
3.000
50.000
4,000

30.000
52.000

6.ooo
3,150
10 •.000

3,000
10.000
2.000
16.ooo
20.000
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f örval tningen av sysselsättningsärenden (förslagsanslag) ............................. '~ ._. ... .

3,000

23. Understöd ät kommuner, som råkat i ekon9miska svå-·

righeter (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• ~ ••••
24. Av landskapslagen om läroavtal föranledda kostnader
summa II kap. 348.900
summa 9 Huvudtiteln 1.625.900

30.000
10 .. 000

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

1.

1.
2.

3.
4.

1.•

2.

3.
4.
5.
6.

7.

I. Landskapsstyrelsen.
Anskaffning av inventarier • •.•·• •••••• .••••••••••••••••
summa I kap • 15 • 000
II. Hälso,... och sjukvården.
Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och instrument ...... ............................ .
Ålands centralsanatorium för anskaffning av inven- ·
tarier och instrument ••• • • •• • • ••••••••••••• • •••• •
Ålands centralsanatorium förändringsarbeten •••••••
Kostnader för landskapets andelar i Grelsby sjukhus
Summa II kap. 121.850
III• Undervisnings- och bildningsväeendet.
Ålands lyceum för anskaffning av inventärier •• ~.~~ ••
Ålands lyceum för inrättande av språklaboratorivm
och kemisal
~ ~
~
'
Ålands lyceum för planering av skolgården l~~~~ ••••••
Ålands tekniska skola för anskaffning
av laboratorie•
.
utrustning (reservationsanslag) ••···~•i·~·~ii1!~ ••
Ålands tekniska skola för anskaffning av inventarier
Ålands tekniska skola för tillfäiliga skdlsalar •••••
Ålands sjpmansskola för anskaffning av inventarier

..' . ............................ .. .

15.000

81.200
25.150
5.000
10 .5 00

7.800
45.dOo
4.300

.

6.ooo
2.500
50.000

och maskiner (förslagsanslag) ··~·~················
8. Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier
och maskiner ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••
9. Ålands yrkesskolas fartygselektrikeravdelning för
inköp av instrumentkontrolltavla för fartyg (för-

18.600

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

35.000

42.000

10. Ålands lantmannaskola för anskaffning av inventarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av
inventarier

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

3.300
1,000

10 Ht.

-3912. Ålands husmodersskola för anskaffning av inventarier
13. Ålancis husmodersskola för ombyggnad .................. .
14. ·Skollägenheten pä Jomala gärd för anska.f fning av

13.500
70.000

1.000
maskiner och olje eldning • •• ••••••••• .•••.••• •·'• •• •·""'·.
15. ~Kastelholms slott för _inventarier m.m. • •••••••••••
6.000
16. 'J an Karl.s gärden för nyförvärv och inventarier •••••
6.000
17. ~omarsunds campingområde för bastu ••••••••••••••••
13.000
18. Folkskolinspektörens kansli för inventarier
4. 700
Sµmma III kap. 335.700
IV. Näringarnas främjande.
1 , Anskaffning av maskiner för jordförbättringsarbeten
2.000
2. Forstavdelningen för anskaffning av maskiner och. re<lskap 20.000
3 . ÅlaWl&~ f.9rsöksstation för planeringsarbeten , ••••• ~ l
3 ,000
4. Ålands försöksstation för nyanskaffningar av m~skin~r
13,000
5. Fiskodlingsanstalten för grundförbättringar ·n~·--•
11,250
6. Inköp av markområde för skogsundersökningar , •••• , ••
14.000
summa IV kap. 63.250
V. Kommunikationsväsendet.
1 . Vägbyggnads- och .väg:förbättringsarl:ieten (reservationsanslag) • • • • • • • • • • • • ' • • • i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.120.000
2. Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) •• ~~.
130.000
1.000
3. Anskaffning av instrument för trafikkontroll ••••••••
4. Byggande av väg till och färjfästen för färjlinjen
Åland-Gustavs (reservationsanslag) •••••••••••• ~.~.
300~. 000
310.000
5. Grundreparation av Degerby tullbrygga•••••••••••••••
I
.
'
.
I
6. Anskaffning av färjor ~ ~ ••••••••• ~ ••••• , ••. • ••••••• • ••
120.000
7. Grundanskaffningar för kommunikationsväsendet •••••••
3.000
i6ö ~ ooo
8. Byggande av färjfäste i Käkar •••••••••••••••••••••lL
5.000
9. Utrustning för bilbesiktningen••••••••••••••••• • ••••
Summa V kap. 3.149.000
VI. Eolisväsendet.
Polisinrättningen i Mariehamn.
........
1. Anskaffning av utrustning •••••••••••••.•.•.•.•.••••••••• ~ •
1~600

........

.

~

I

'

!

•

I

'

~

Polisväsendet pä landet.
2. Inventarieanskaffningar ti1l vaktkontor ••••••••••••••
Summa VI kap. 6. 600
VII. Särskilda anslag.
1, Nåtö biologiska forskningsstation samt Björkör naturskyddsområde •.•.....•......•..•....................

5.000

14 . 000

I

9?3·
11 Ht.

fo1 " "

-40• summa VII kap. 14 .000
SUmma 10 Huvudtiteln 3.705.400

•

11 Huvudtiteln. Understödslån.
----------------------------------------------------------..,,

I. Näringarnas främjande.
.:l.2.rdbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksemheten.
1 . Lån för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) ••••
30". 000
2. Lån för byggande av anläggningar för vat tenförsörj ning (reservationsanslag) ••••• ,,, •••••••••••••••••• 250.000
3. Jordd.ispositionslån (reservationsanslag) ••••••••••••. • 800.000
4. Amorteringslån för främjande av upplagring av spann~
mål, potatis och trädgårdsprodukter •••••••••• ~ ••••• 250.000
80.000
5. Löseskilling för legoområde ~i~ ~g.f~lagsans lag) •••••• ~ :
6. Lån för främjande av fiskhush§:l!ningen .' (-reservationsans lag ) •..••••••.•.......... . • •... , •.. ~ .............. . 150.000
Skogsb ruket .
7. Lån för skogsförbättringsarbeten •••••• ;,. ro "'••........ 220.000
övriga näringar.
8. Lån för främjande av hem- och småindustrin (reserva500.000
tionsanslag) ....................... . . • ..... · • • .. • • •
9. Amorteringslån för turismens främjande ••.•••••••••••
300.000
10 . Amorterings l ån för tryggande av sysselsättningen •••
50.000
summa I kap. 2.630.000
II. Undervisnings- och bildningsväsendet.
1. Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
2. Amorteringslån för folkskolbyggnader (förslagsanslag)
400.000
3. Lån för anskaffning av och grundförbättringar på
biblioteksbyggnader (förslagsanslag) •••••••••••••
10.000
summa II kap. 440.000
III. Särski l da ans lag.
1. Bostadslån (reservationsanslag) •••••••••••••••••••• 1.200.000
2. Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av husbocken utsatta trakter (reservationsanslag) ••••••
40 .ooo
3. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
4. I landskapslagen om psykiskt utvecklingsstörda för50.000
ut sa t t a 1 än . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Summa III kap. 1 .295.000
•

-41·. summa 11 Huvudtiteln 4. 36 5. 000
12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter.

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

I. Avräknings- och ränteutgifter.
1. Vid avräkning återgående utjämningsförskott
(förslags.
!. . ·. . -- _, :_ i, .
'
' . - _- .
. -~

ans lag ) ~

1 • • • , , •.• , , , , •
I
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850 . 000

2 . Utbetalningar till landskapets enskilda medel för vid
avräkning
utom kolumn ställda inkomster
(f örslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....

3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansieringslån (förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••••••
summa I kap. 850.000
summa 12 Huvudtiteln 850.000
Summa utgifter mk

31,801.694

================================

................
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~~~g~j~g~~~~~~gg.
I N K 0 M S T E R •
Anslagen under flertalet inkomstmoment har beräknats, dels efter bokslutet för år 1966, dels efter de belopp, som på vederbörande moment hittills influtit under innevarande år samt dels, slutligen vad som normalt
kan beräknas inflyta under år 1968. Ytterligare motivering ifråga om de
siffermässiga beloppen torde därför inte vara erforderligt utöver de moment,
som nedan särskilt ber5res.
Uppdelningen följer tidigare års budgetförslag. För Ålands tekniska
skola har dock observerats en ny underavdelning.
3 Avdelningen.
I. Inkomster av blandad natur.
Ålands tekniska skola.

(underavdelningen ny).

3 Avd.I:?. Elevavgifter.
Anslag 10.800 mark.
3 Avd.I:8. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster.
Anslag 700 mark.
Ovanstående två nya inkomstmoment har införts, då den tidigare
maskintekniska avdelningen vid sjöfartsläroverket fr.o.m. 1968
ombildas till Ålands tekniska skola.
Ordningsnumren för-följande moment har ändrats.
Ålands yrkesskola.
3 Avd.I:l7.Inkomster från elevinternat.
Anslag 27.000 mark.
Anslaget infördes i tilläggsbudget under år 1967. Internatet
är, såsom av tilläggsbudgeten framgick,

fr.o.m. höstterminen

inrymt i hotell Cikada. Inkomsterna beräknas till 27.000 mark
under år 1968.
Kommunikationsväsendet.
3 Avd. I:30. Bilregisterbyråns inkomster. (Rubriken ändrad).
Anslag 10.000 mark. Ökning 5.000 mark.
I ett förslag till lag om bilregistercentralen föreslår regeringen en omorganisation av bilregistreringen och -besiktningen

i riket räknat från den 1 mars 1968. Omorganisationen innebär
bl.a. centraliserad bilregistrering och övergång till totalavlöningssystem för bilbesiktningsmännen.

Sistnämnda innebär

att av besiktningsmännen tidigare uppburna expeditionslösen skall
erläggas till staten. Motsvarande avlöningssystem föreslås även
för landskapets del. Under momentet föres,
arvoden,

förutom förrättnings-

såsom tidigare även inkomster från försäljning av re-

gisterbrickor.

~~----.......-----------------·-43Under året har för bilbesiktningskontoret hyrts nya

lokali~

teter i Ab Klintens Träs tidigare kontorsutrymmen. Landskapsstyrelsens avsikt har varit att även landskapets bilregister
skulle överflyttas till samma plats. Till

de~s

det nya avlönings!

systemet införts skulle även under förevarande moment observeras trafikinspektörens andel i kostnaderna f~r kohtoret.
3 Avd.I:35.Hyres- och inträdesavgifter.

_(Rubriken ändrad).

Anslag 20.000 mark. Ökning 5.000 mark.
Motiveras av högre inkomster än beräknats fr~r'i bl.a. Jan-1<arlsgården och Bomarsunds campingplats.
6 Avdelningen.

I. Finansieringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster.

6 Avd.I:!. Statsartslag för skattefinansiell utjämning.
a) Förskott för år 1968.
Anslag 28.211.639

mark. Ökning

646.857

mark.

Den relativt ringa ökningen härledes av att kapitalutgifterna

är mindre än under år 1967. Såsom förskott för år 1968 har landskapsstyrelsen· begärt 28 milj. mark medan i rikets budgetförslag
observerats 27 milj. mark.
U T G I F T E R.

!.

Huvudtiteln. Landstinget.

-1 Ht.

I. Allmänna landstingskostmder.
Landstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och resekostnader (fJ.
Anslag 220.000 mark. Ökning 20.000 mark.
På grund av de justeringar av tjänstemannalönerna för vilka närmare redogjorts i den allmänna motiveringen och då landstingsm:ännens arvoden är bundna vid löneklass har anslaget föreslagits
höjt.
1 Ht.I:4.

Arvode åt landstingets sekreterare och notarie.

(f).

Anslag 15.ooo mark. Ökning 4.ooo mark.

,

.

1 Ht-.I:3.

Motivering som under föregående moment .
Arvoden åt utskottssekreterarna (f).
Anslag 17.000 mark. Ökning 4.000 mark.
Genom· de allmänna justeringarna av lönenivån torde även utskotissekreterarnas arvoden uppgå till högre belopp än tidigare.

1 Ht.I:4.

1 kanslist och arkivarie, avlöning:
Anslag 15.555 mark. Ökning L 744 mark.
Motiveras av de allmänna lönejusteringarna för vilka redogjorts
i den allmänna motiveringen.

~~~------....-----------------~
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1 H:t.I:S.

1 .... 2 Ht.

Stenografer .[f}.
Anslag 12.0QO mark. Ökning 1.000 mark.
i'

Motivering som under 1 Ht. I :3.

.l,Jit. I: 8 ·

Landstingets bibliotek och "Alandica" -samling,r). (Rubriken
ändrad).
Anslag 25.000 mark. Ökning 24.600 mark.
Landskapsstyrelsen finner det önskvärt att en komplett samling av åländska författares verk och litteratur rörande
Åland hopbringas. En dylik "Alandica"-samling skulle i

första

hand ha betydelse för forskning och studier rörande Åland men
även i mån av möjlighet vara tillgänglig för allmänheten. För
närvarande finnes denna litteratur ej heller tillförlitligt
inventerad. Det synes därför angeläget att arbetet därmed kuni
de vidtagas så snart som möjligt. Dylika bokverk kan i"vissa
fall vara svåråtkomliga och relativt dyra och endast tillfäl
ligtvis vara till salu. För att, i den mårudet icke utnyttjas
under år 1968, möjliggöra anslagets användning också för anskaffning av "Alandica" i

fortsättningen föreslås momentet

såsom reservationsanslag. Förutom för direkt anskaffning
skulle anslaget få utnyttjas för inventering och katalogisering av "Alandica"-litteraturen.
l Ht.I:lO.

Revisionskostnader (f).
Anslag 20.000 mark. Ökning 2.000 mark.
Motivering som under 1 Ht.I:3.

l Ht. I: 11.

Expensmedel.
Anslag 10.000 mark. Ökning 3.500 mark.
Motiveras av ökad förbrukning av kontorstillbehör, papper m.m.
Ordningsnumret för det följande momentet ändrat.

1 Ht.I:l2.

ReEresentation i Nordiska Rådet (f).

(Momentet nytt).

Anslag 5.000 mark.
Föreslås reserverat med tanke på landskapets eventuella representation i Nordiska Rådet.
2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen.

I. Centralförvaltningen.

!

Ht. I: 1.

Avlöningar.
Anslag 676.937 mark. Ökning 62.530 mark.
I samband med gropjusteringarna under år 1967 har distriktscheferna vid kolonisationsbyråerna, med vilka tjänstemän kolonisationsinspektören är jämförd, fått löneförhöjning till
löneklass B l, varför motsvarande förhöjning för kolonisations
inspektören observerats. Städerskornas avlöning har vi! grop-

-452 Ht.
justeringarna höjts från A3 till A4 medan tidigare

til~~~at

facktillägg därvid slopats.
Kanslistens Vid centralförvaltningen huvudsakliga arbete
har omfattat bilregistreringen. I samba.nd med omflyttningen
av bilregistret till bilregisterbyrån föreslås förenämnda
kanslist ombildad till kanslist vid bilregisterbyrån, i
ma löneklass

A

sam-

19. Den nya kanslisten har upptagits under

7 Ht.V:l medan under-momentet för kanslist och bibliotekarie
i

förevarande moment slopats.
Till biträde åt registratorn och för att ersätta denna

under ledigheter föreslås en tjänst såsom kanslibiträde, årsarvode (A 9), ombildad till biträdande kanslist, årsarvode.
Med hänsyn till att denna biträdande kanslist 1cke kan komma
i åtnjutande av maskinskrivningstillägg och med beaktande av
biträdande kanslisters vid länsstyrelsen avlöning,

föreslås

avlöningsklassen till A 10.
För överskådlighetens skulle föreslås försöksledare-forstmästaren och 1 kanslibiträde, årsarJode, överförda till 6 Ht.
IV:l samt en renskriverska, grundlön, överförd till 6 Ht.I:l,
då vederbörande tjänstgör vid forstevdelningen respektive
lantbruksavdelningen.
I rikets budgetförslag för 1968 föreslås inrättande av 11
inspektörer för planläggnings- och byggnadsväsendet, grundlön
(B 2), 8 e.o. inspektörer(A 30) samt 11 e.o. ritare (A 9).
Dessa tjänstemän och befattningshavare föreslås handha uppgifter hörande till planläggnings- och byggnadsväsendet, dock
sålunda, att de vid behov kan handha även till bostadsförvaltningen hörande uppgifter. Samtidigt indras dock vid länsbyggnadskontoren 12 e.o. planeringsinspektörer (A 30) och 6 e.o.
ritare (A 9). Med beaktande av de vid länsstyrelserna föreslagna

nya tjänsterna och behovet av byggnadssakkunniga i land-

skapet samt den samhällsplanering som är aktuell har observerats anslag för en planeringsinspektör (B 2). Landskapsstyrelsen anser att den

nu föreslagna planeringsinspektören, som

kan vara arkitekt eller ingenjör, och byggnadsinstruktören får
..
:.i.

,

hänföras till en enhet, vilken skulle verka såsom planeringsoch byggnadsavdelning. När det gäller samhällspl~neringen har
dess betydelse i olika sammahang poängterats. De snabba strukturförändringarna i samhället i allmänhet kommer att i hög grad
påverka även landskapets utveckling. Bl.a.de vittsyftande pla~
nerna på fast vägförbindelse till Åland kommer att ställa stora
krav på samhällsplaneringen. Förberedande åtgärder för samhällsplaneringsarbetets utvecklande föreslås under 9 Ht.IId3 i enlig~
het med den av ingenjör Östensson framlagda utredningen. Planeringsinspektören bör inordnas i detta planeringsarbete nch för-

tjänste;i6 ~ägnar

bl.a.uppgifterna 211.~5m

utsättes på
handha
sekreterare i planeringsrådet och chefskapet för planeringsbyran. Förutom dessa till samhällsplaneringen höra~de uppgifter skulle avdelningen handha förvaltningen av landskåpets
fastigbe.ter och bostäder, förbereda ärenden rörande bostads- och turistlåh m. fl. ·dylika lån -samt överhuvud 'biträda landskapsstyrelsen såsom sakkunniga ifråga om landskapets
egna byggnader och i de fall landskapet beviljar lån och bidrag för folkskolor m.fl. byggnadsarbeten.

2 Ht.I:2.

Ledamöternqs i 1andskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamenten

Och·

re!ekostnader (f).
Anslag

65.ooo

mark. Ökning

s.ooo

mark.

Motivering som under 1 Ht.I:l.

2 Ht.I:3.

~ör

lagberedhingskorntnitteer{f).

Anslag 8.000 mark. Ökning 3.000 mark.
Motiveras av ökat antal sammanträden.
3 Huvudtiteln. Polisväsendet.

(Rubriken ändrad).

I. Polisinrättningen i Mariehamn •
3 Ht •. I: 1.

.Avlöningar.
Anslag 411.019 mark. Ökning 58.077 mark.
I enlighet med förordningen om polisväs61det i landskapet

Åland har landshövdingens och Mariehamns stads utlåtande över
polisinrättningens budgetförslag inhämtats. Anslag för en av
polisinrättningen föreslagen överkonstapelstjänst har icke
observerats. Befattningen som länskriminaikonstapel har nu
besatts och överenskommelse träffats om att innehavaren i
mån av möjlighet skall deltaga i polisinrättnirigens arbete
varför arht.smängden torde minska och trycket något lätta.
För att kunna kompensera det relativt stora antal innestående
övertidstimnarna i fritid föreslås anslaget för extra konstap
lar ökat så, att det möjliggör tjänstgöring under sammanlagt

54 månader. I samband med gropjusterihgarna stadgat särskilt

tillägg för överkonstaplar och äldre konstaplar vid ordningspolisen har anslag observerats under kriminalpblistillägg.
Övertidstillägge~ har slopats såsom obehövligt•

3 Ht.I:4.

Telefonkostnader (f).
Anslag 5 • 000 mark. Ökning 800 mark.
Motiveras av kostnaderna för larmtelefon.

1. Ht. I: 5.

Uniformering och utrustning ( f) •
Anslag 4.000 mark. Ökning 2.500 mark.
Motiveras av att åt 8 konstaplar bör skaffas uniformer beräknade till c. 300 mark/st.

!_:at.I:6.

Socialskyddsavgifter (f).
Anslag 28.000 mark. Ökning 3.000 mark.
Motiveras av ökade löneutgifter.

-47II. Polisväsendet på landet.
3 Ht. II ~ 1.

3 - 4 Ht.

Avlöningar.
Anslag 377.462 mark. Ökning 50.049 mark.
Länsmannen i Jomala distrikt har föreslagit inrättande av en
ny överkonstapelsbefattning. På grund av länsstyrelsens i
ärendet avgivna utlåtande har anslag härför dock icke observerats i budgeten. Arvodet för extra konstaplar i Jomala har
dock höjts så att det medger extra tjänstgöring under sammanlagt 42 månader.

D~t

i samband med gropjusteringarna under

år 1967 införda arvodet åt överkonstaplar och äldre konstaplar vid ordningspolisen har observerats under kriminalpolisti llägg. Övertidstillägget har slopats såsom obehövligt. Ökningarna i övrigt hänför sig till de allmänna lönejusteringar
na.
3

Ht.II~3.

Resekostnader och dagtraktamenten (f). (Rubriken ändrad).
Anslag 10.000 mark. Ökning 1.000 mark.
På grund av ökat antal tjänsteresor synes tidigare anslag
otillräckligt. För poliserna i Jomala distrikt har av anslaget beräknatr3 6.500 mark.
Expensmede 1.
Anslag 6.000 mark. Ökning 1.000 mark.
Motiveras av ökade omkostnader och kostnadsstegringar.

3

Ht.II~6.

För polishäkten och vaktkontor.
Anslag 30.000 mark. Ökning 25.-000 mark.
Ökningen motiveras av kostnaderna för upprätthållanaet av polishäktet i det tidigare reservfängelset i Kastelholm. För
ärendet har redogjorts i

samband med tilläggsbudget för år

1967.
3

Ht.II~7.

För rörlig trafikövervakning (f).
Anslag 8.500 mark. Ökning 1.000 mark.
Tidigare anslag synes otillräckligt med beaktande av under
år 1967 erlagda resekostnader och dagtraktamenten.

3 Ht.rr~s.

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon.
Anslag 9.000 mark. Ökning 4.000 mark.
Med beaktande av under år 1967 erlagda kostnader synes tidigare anslag otillräckligt.
4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården.
I. Allmän hälsovård.
Avlöningar.
Anslag 46.670 mark.

(Rubriken ändrad).
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4 Ht.

Landskapsstyrelsen anser det ändamålsenligt att hänföra avlöningarna för distriktsläkaren och hälsosyster-barnmorskan
under samma moment. Härtill kommer framdeles att under momentet införas anslag för den i landskapslagen om hälsovård förutsatta hälsovårdsinspektören. Då motsvarande befattning i
riket,

länens hälsovårdsinspektörer, synbarligen ännu icke

under år 1968 kommer att inrättas, måste även anställande av
en hälsovårdsinspektör i landskapet tills vidare anstå. Anslag
för kommunala hälsovårdsinspektörer har observerats under 4

H~

VI:6, vilket anslag torde utnyttjas av kommunerna och hälsovårdsdistrikten.
Landskapsstyrelsen avser att ånyo lediganslå distriktsläkartjänsten och då med rätt för innehavaren av tjänsten att
ha Mariehamn såsom bostadsort.
På samma sätt som avlöningarna sammanförts under ett moment har även de tre följande momenten observerats gemensamt
för under första momentet upptagna befattningshavare.
(4 Ht. I: 4) •

Kumlinge läkarbåt (f).
Momentet föreslås utgå, då läkarbåten tills vidare disponeras
av landskapets vägavdelning för vägarbeten i

skärgården.Även

om en distriktsläkare kunde anställas i Kumlinge,torde läkarbåten icke komma till användning för sitt tidigare ändamål
där.

(4 Ht.I:S,6,
7,8}.

Momenten rörande landskapshälsosyster-barnmorskans kostnader
föreslås utgå med under 4 Ht.I:l angiven motivering.
II. Ålands centralsjukhus.

4 Ht.II:L

Avlöningar.
Anslag 2.498.405 mark. Ökning 531.528 mark.
Följande gropjusteringar, verkställda under år 1967 i riket,
har

observerats~

Befattningshavare

Nuv. lkl.

Löneklass fr.
L 1. 67.

Avdelningsläkare

A 28

A 29

Sjukhusbiträde(städerska)

A3(A4)

A

Kokerska

A 6

Tvätterska

A 5

4{facktillägg slo
pas .;.

A 7
A 6 (om anta
let är minst
4 bör samtliga ha lkl
A 6,mask.tvätterska dock
A 7).

-49Befattningshavare

4 Ht.
Löneklass fro
1.1.67.

Nuv. lkl.

A 7

Hjälpkarl

övriga ändringar av löneklasserna i
budgeten för år 1967 har redan

,

A 7 /AB (förhöjd
lön får erlägg.
åt dgo som tjänstgjort minst 2 år
i yrket .j
jäm:Brelse med ordinarie

tid~are

observerats i till-

läggsbudgeter för sagda år liksom även i vissa fall nya befattningar. Farmaceutens/föreståndarens för läkemedelsförrådet, arvode har med beaktande av sjukhusförbundetffi rekommendationer föreslagits till 1/2 av A 22 jämte ålderstillägg,
förhöjt med 20 % då fråga är om halvtidstjänst.
De nya vakanser som föreslås är: 1 sjuksköterska (A 14), 1
tekniskt biträde
ratoriet,

(laboratoriebiträde)

(A 10), båda vid labo-

1 vårdbiträde (A 7) vid röntgenavdelningen, 1 sjuk-

husbiträde (A 4) vid polikliniken, 1 tvätte:ska

(A 6). I en-

lighet med av sjukhusförbundet givna direktiv har de tidigare
tekniska biträdena vid laboratoriet

uppdelats i dels labora-

torie-röntgensköterskor och dels laboratoriebiträden. För laboratorie- och röntgensköterskebefattningarna fordras specialutbildning.
Vakansen såsom sjuksköterska vid laboratoriet är en ombildning av den

tidigar~

losbyrån, som vardera

befattningen vid sanatoriet och tuberku-

haft en

1

halv laboratoriesköterska.

Laboratoriearbetet har koncentrerats till sjukhusets laboratorium, varför den föreslagna ombildningen anses ändamålsenlig.
Då laboratoriebiträde är en helt ny tjänst, som motiveras av
ökat arbete bl. a. genom ändrade undersökningsmetoder och tillkomsten av den nya avdelningen vid sanatoriet.
På grund av minskad tillgång på praktikanter föreslås en
parktikanttjänst ombildad till 1 vårdbiträdesbefattning vid
rötttgenavdelningen.
De föreslagna vakanserna såsom sjukhusbiträde vid polikliniken och tvätterska har ticigare skötts genom deltidsanställd
timavlönad personal.
Vid röntgenavdelningen föreslås ytterligare ett byråbiträde såsom sekreterare-kanslist där. Arbetsuppgifterna där har
för senare halvåret 1967 handhafts av tillfällig personal.
Anslaget för löne- och indexjustering har höjts utöver den
tidigare tillämpade regeln om reservering av 10"/o av lönebelop-

-50...
pet. Reserveringen motiveras av att övergång

4 Ht.
till 40 timmars

arbetsvecka möjligen kan ske redan delvis under år 1968. Underhandlingarna i detta avseende mellan berörda parter har
dock ännu icke lett till något resultat. Nu föreslaget förfaringssätt rekommenderas av sjukhusförbundet.
4 Ht. II ~ 2.

Kosthållningen (f).
Anslag 123.000 mark. Ökning 6.000 mark.
Anslaget utgör centralsjukhusets beräknade andel av de med
centralsanatoriet gemensamma kosthållsutgifterna. På grund
av kostnadsstegringarna beräknas den totala ökningen utgöra
12.000 mark, varav 6.000 mark förhandsvi.s uppskattas utgöra
centralsjukhusets andel.Kostnaderna för kosthållningen visar
under år 1966 i

jämförelse med 1965 en kraftig stegring.Under

år 1966 var utgifterna per utspisningsdag 3,23 mark och per
vårddag 4,80 mark. Motsvarande siffror för år 1965 var 2,61
respektive 3, 81 mark. Uncer år 1965 höll sig kostnade'rna ungefär på samma nivå som för centralsjukhusen i riket. Sjukhusstatistiken för år 1966 rörande centralsjukhusen i riket visar dock att kostnaderna där i medeltal per utspisningsdag
uppgått till 2,42 mk och per vårddag till 3,64 mark. Landskapsstyrelsen förutsätter att sjukhusledningen, utan att
sänka standarden på mathållningen, undersöker möjligheterna
att nedbringa kostnaderna.
4 Ht. II d.

Medicinalier och förbandsmaterial (f).
Anslag 160.000 mark. Ökning 55.000 mark.
På grund av ökad förbrukning och kostnadsstegringar synes
tidigare anslag för lågt beräknat.

4 Ht.rr~4.

Värme och lyse (f}.
Anslag llOoOOO mark. Ökning 8.700 mark.
Motiveras av höjda bränslepris.

4 Ht. II ~ 5

o

Tvätt- och rengöringsmedel, inklusive vattenavgift (f).
Anslag 40.000 mark. Ökning 9.600 mark.
Motiveras av ökad förbrukning och stegrade kostnader.
Utgifter för röntgen-, laboratorie- och poliklinikverksamhet

il..L:..
Anslag 110.000 mark. Ökning 20.000 mark.
Med beaktande av utgifterna under momentet år 1966 och 1967
synes tidigare anslag lågt 'räknat.
Underhåll av fastigheten.
Anslag 9.000 mark. Minskning 23.440 mark.

4 Ht.
-51Då fastigheten under de senaste åren genomgått relativt omfattande underhållsarbeten kan anslaget
4 Hto!I:9.

minskas"

Underhåll av inventarier.
Anslag 22.250 mark. Ökning 5.250 mark.
Anslaget avser 17.000 mark för förekommande underhållsarbeten
samt dessutom 3.200 mark för omklädning av stolar och 2.000
mark för målning och lackering av medicinska avdelningens möbler.

4 Ht.I!glO.

Underhåll av sjukhusområdet.
Anslag 5.000 mark" Minskning 19.000 mark.
Under år 1968 avses inga större underhållsarbeten, varför
anslaget kunnat minskas.

4

Ht.II~ll.

Diverse utgifter.
Anslag 42.000 mark. Ökning 4.000 mark.
Motiveras av allmän kostnadsstegring.

4 Ht.I!gl4.

Arvode åt läkare för läkarintyg och -utlåtanden, för vilka
uppbäres avgift eller ersättning (f).
Anslag 10.000 mark. Ökning 1.500 mark.
På basen av utgifterna under år 1967 synes anslaget böra höjas.

4

Ht.II~l7.

Socialskyddsavgifter (f).
Anslag 155.000 mark. Ökninq 49.000 mark.
Motiveras av ökade lönekostnader.

4 Ht.II:l9.

Pensioner (f).
Anslag 25.000 mark. Ökning 4.500 mark.
Motiveras av höjda pensionsbelopp •

.4 Ht.!Ig20.

Till landskapsstyrelsens disposition för centralsjukhuset.
Anslag 19.000 mark. Minskning 500 mark.
Landstingets finansutskott har i sitt betänkande nr 12/1965
hemställt bl.a. att landskapsstyrelsen skulle överväga frågan
om tillsättande av en sjukhusnämnd. Landskapsstyrelsen meddelade i

sin b1dgetframställning för år 1967, nr 41/1966 att

frågan icke .:~.slutbehandlats. I oktober 1967 beslöt landskapsstyrelsen tillsätta en sjukhusnämnd med i huvudsak

föl~nde

uppgifter~

a) avgiva utlåtanden över förslag till budget för sjukhuset
samt över bokslut och

n~visorernas

b) övervaka ekonomin och i

berättelse;

detta avseende utföra eller låta

utföra månatlig kassagranskning samt genomgå månatliga redovisningar; samt

-52c) i övrigt på särskild begäran avgiva utlåtanden till
landskapsstyrelsen.
För mrndatperioden fram till den 31 december 1968 har
landskapsstyrelsen tillsatt tre ledamöter i sjukhusnämnden.
Vid behov kan nämnden utökas till högst 5 personer. Nämnden
har trätt i verksamhet och vid gemensamt sammanträde med
landskapsstyrelsen och sjukhusledningen har diskuterats vissa
konkreta uppgifter. Nämnden har dock icke haft tillräckligt
underlag för att avge sin bedömning över budgetförslaget för
1968.

·rrr.
4 Ht. I I I ~ L

Åland~ centralsanatorium.

Avlöningar.
Anslag 610.832 mark. Ökning 143.964 mark.
Vid centralsanatoriet föreslås inrättande av följande nya
be fattningar,
lungavdelningen:
1 biträdande avdelningssköterska (A 17),
1 sjuksköterska (A 14),
2 hjälpsköterskor (A 10),
1 sjukhusbiträde (A 4).
Allmänna avdelningen:
1 bitr. avdelningss]<;.öterska (A 17),
1 hjälpsköterska

(A

lo),

1 vårdbiträde (A 7);
1 praktikant (arvode).
Däremot f5reslås indragna 1 översköterska (A 21), 1 sjuksköterska,

tidigare förutsatt vid den nya avdelningen (A 14)

samt den tidigare nämnda laboratorie- och röntgensköterskan
(A 14),vars halva avlöning förts på cenbalsanatoriet. Ökningarna av antalet vakanser motiveras av att båda avdelningarna
är mycket arbetskrävande. Budgetförslaget bygger i detta avseende på erfarenheterna från den tid dessa avdelningar verkat
i sin nuvarande omfattning.
De vid centralsanatoriet föreslagna gropjusteringarna är
desamma som vid Ålands centralsjukhus. Likaså har under centralsanatoriets avdelningar observerats en personal, i vars
avlöning centralsanatoriet skall delta, på enahanda sätt som
tidigare.
Anslaget f

er

löne- och indexjustering har höjts utöver ti-
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4. Ht.

digare belopp med tanke på eventuellt inrorande av 40-timmars
vecka.

4

Ht.III~2.

Medicinalier och förbandsmaterial (f).
Anslag 40.000 mark. Ökning 25.000 ~ark.
Genom
i

attc~

tvehne avdelningarna vid sanatoriet nu arbetar

full utsträckning har anslaget beräknats böra höjas rela-

tivt kraftigt.
4 I:It.•JII~3.

'l'vätt."'.' och rengöringsmedel, inklusive vattenavgift (f).
Anslag 14.000 mark. Ökning 5.000 mark.
Motivering som under föregående moment.

4

Ht.III~4.

Kostnader för operationer samt för vård på annat sjukhus(f).
Anslag 10.000 mark. Ökning 8.000 mark.
Kostnader under detta moment kan variera kraftigt. Anslagets
storlek är baserat på

4

Ht.rrr~5.

kostnaderna under år 1967.

Underhåll av inventarier.
Anslag 5.000 mark. Ökning 3.500 mark.
Motiveras av större beläggning och därmed större slitage.

4 Ht.III:6.

Underhåll av fastighet.
Anslag 3.000 mark. Minskning 2.200 mark.
3. 000 mark avses för diverse lopande unaerhållskostra der.
Under 10 Ht.II~3 föreslås anslag för vissa smärre ändringsarbeten.

4 Ht.III:7.

Diverse utgifter.
Anslag 5.000 mark. Ökning 600 mark.
Föreslås.något höjt på grund av den utökade verksamheten.

4

Ht.rrr~s.

Kosthållningen (f).
Anslag 29.000 mark. Ökning 6.000 mark.
Se motiveringen under 4

Ht.rr~2.

Genom den ökade beläggningen

beräknas sanatoriets andel stiga med 6.000 mark.
Värme och lyse (f).
Anslag 30.000 mark. Ökning 3.700 mark.
Se motiveringen under 4

Ht.II~4.

Soci a lskycldsavqi fter ( f) .
Anslag 38.000 mark. Ökning 11.500 mark.
Motiveras av ökade lönekostnader.
Pensioner ( f) .
Anslag 20.000 mark. Ökning 5.000 mark.
Motiveras av höjda pensionsbelopp.
IV. Ålands tuberkulosbyrå.
Avlöningar.
Anslaq 44.255 mark. Ökning 1.322 mark.

-5 4 Med den motivering som anförts under 4

4 Ht

n 9 ... ,

r:,, cl i
föreslås be0

Ht.II~l

fattningen såsom laboratorie-röntgensköterska slopado Övriga
ändringar under momentet har genomförts med beaktande av allt
som sagts under 4 Ht.II:l och 4 Ht.III:l. Anslaget har dock
kunnat minskas något.
Värme och lyse (f).
Anslag 4.500 mark. Ökning 500 mark.
Tuberkulosbyråns andel av kostnaderna för värme och lyse beräknas stiga med 500 mark.
4 HL IV~6o

Socialskyddsavgifter.
Anslag 3.200 mark. Ökning 900 mark.
Tidigare anslag synes lågt beräknat.

4

HtoIV~7.

Skärmbildsfotografering (f)o
Anslag 15.000 mark. Ökning 5.800 mark.
Kostnaderna har beräknats för fotografering av 6-7.000 persoper i landskapet under år 1968.
V. Kumlinge sjukstugao
Oaktat Kurnlinge sjukstuga inte varit i användning sedan

år 1966 och någon läkare ej heller kunnat anställas, har
landskapsstyrelsen dock låtit kapitlet stå kvar i oförändrad
form. Erforderliga justeringar av avlöningarna har verkställts
Sjukstugan har under året använts tillfälligt för läkarmottagning och även disponerats av Kumlinge kommun som mottagning för mödra- cch barnarådgivning. Landskapsstyrelsen förbehåller sig rätt att disponera sjukstugan även för andra ändamål ev. för åldringsvc'lrd i kommunalförbundets för åldringsvård regi.
VI. Särskilda anslag.

4

Ht.vr~2.

Bidrag

'till avlönande av kommunal djurläkare (f).

Anslag 15.000 mark. Ökning 5.000 mark.
Som i landskapsstyrelsens budgetförslag för år 1967 framhölls är kommunerna berättigade att enligt en ny rikslag
(FFS 431/65) räknat från år 1967 erhålla bidrag för avlönande av kommunalveterinärer med 25-75 % av stadgad avlöning
beroende på vederbörande kommuners ekonomiska bärkraft Landskapsstyrelsen har utgått ifrån att nämnda bidrag, såsom på
vissa andra områden av hälsovården, skall kunna erläggas ur
landskapets medel. Den nya lagstiftningen förutsätter dock
också en omorganisation av veterinärv~sendet. Distriktsveterinärtjänsterna slopas och i

stället inrättas i varje län en

tjänst som länsveterinär. Landskapsstyrelsen förutsätter att

~i
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4-5 Ht.

för landskapets del kommer att inrättas en landskapsveterinärstjtinst.
För att bidrag skall kunna utbetalas enligt den nya lagen
fordras emellertid att kommunerna anordnat veterinärvården
på i

lagen stadgat sätt. Enligt av distriktsveterinären upp-

rättat förslag

bofd~'i

landsk~pet

finnas två

kommun~la

vete-

rinärsdistrikt omfattande även skärgården. tandskapsstyrelsen
har sin uppmärksamhet riktad på frågan och emotser att kommuneras medverkan till ordnandet av veterinärvården kan .Påräknas. Landskapsstyrelsen avser dock att utveckla ett sådant
system att även skärgårdskommuner, som ej har egen veterinär,
skulle kunna påräkna bidrag för anlitande av veterinär enligt
principerna i den nya lagen.
4

Ht.VI~l7.

Bidrag för ambulansflygningar.
AnSa.g 12.000 mark. Ökning 4.000 mark.

Då ambulansflyget numera står till förfogande under hela
året har

anslaget höjts.

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet.

r.
5 Ht. I d .

Ålands lyceum.

Avlöningar.
Anslag 611.633 mark. Ökning 86.742 mark.
I samband med de gropjusteringar som skett under år 1967 har
lönen för lärare i huslig ekonomi höjts till !119 och städerskornas avlöning till n4, medan i

sistnämnda fall facktillägget

slopats. I 6vrigt hänf5r sig ökningen till de allmänna justeringar som skett under år 1967.

5 Ht.I:2.

Upprätthållande av parallellklasser (f) .
Anslag 111.961 mark. Ökning 24.031 mark.
Motiveras av ökat antal parallellklasser och förhöjda timarvoden .

. 2_ Ht. I~ 3.

Undervisningsmateriel och bibliotek.
Anslag 10.400 mark. Ökning 800 mark.

2._Ht. I ~4.

På grund av 6kat elevantal bör anslaget höjas.
Städning ( f) .
Anslag 4.000 mrk. Ökning 700 mark.
Motiveras av ökade lönekostnader för storstädningar och ökat
behov at städmaterial.
Värme, lyse och vatten (f).
Anslag 37.000 mark. Ökning 2.000 mark.
Motiveras av ökade

br'.insl~kostnader.

-56-

Material för undervisning i-slöid och huslig ekonomi (f).
Anslag 40600 mark. Ökning 1.600 mark.
Motiveras i huvudsak av ökat elevantal och stegrade råvarupriser.
5 HL I~ 7"

Tryckningskostnader (f).
Anslag 30300 mark. Ökning lo050 mark.
Motiveras av ökade tryckningskostnader.

5 HL

I~

10"

Underhåll av byggnader.
Anslag 12.600 mark" Ökning 8.100 mark.
Höjningen avser kostnader för målning av fönstren på skolans
södra och västra sida ävensom gymnastiksalens fönster.

5

HtoI~l2.

Till landskapsstyrelsens disposition xör lyceet.
Anslag 500 mark. Ökning 200 mark.
Av anslaget avses 250 mark såsom understöd åt lyceets konvent för anskaffning av teaterutrustning m.m.
II. Folkskolväsendet.
Genom införande av vissa nya moment och anslag under detta
kapitel har vissa av rubrikerna ändrats. Folkskolinspektörens
kansli föreslås utökat med en Sokohjälpmedelscentral som ansetts erforderlig på grund av de många små landsbygdsskolorna
och landskapets isolerade läge. Hjälpmedelscenba.len avser en
permanent utställning av 15roböcker, undervisningsmateriel,
apparater, m.m. Hjälpmedelscentralen skall även mottaga och
ordna vandrande utställningar samt senare även hålla lager
för utlåning av vissa undervisningsmateriel skolfilmer m.m.
Föreståndarenför hryälpmedelscentralen skulle även bistå med
organis~rande

av lärarfortbildningen. Såsom arvode för före-

ståndaren föreslås 1/3-del av grundlönen för en folkskollärare. Vidare föreslås anslag för särskilda tillfälliga ämneskonsulenter.
Förenämnda avlöningskostnader jämte arvodet för folkskolinspektörens semestervikarie har hänförts till 1 mom.
Folkskolinspektörens kansli. (Rubriken ändrad) .
Avlöningar.
Anslag 49.572 mark~ Ökning l0o761 mark.
Se motiveringen ovan. Höjningarna i övrigt hänför sig till de
allmäl1Jl.a lönejusteringarna" På grund av särski~ framställning
.
f lk k l'
k ..
1.. I l.EU!ls. , .
h a r/ fraganh...
om en 0Jn1ng av o s o inspe torens ore~nhang1gg]orts.
Slutlig ställning avser landskapsstyrelsen taga sedan Ålandsdelegationen hörts.

(5 Ht.II:2).

5 Ht.
-57Arvode f3r folkskolinspekt3rens semestervikarie (f).
Momentet föreslås utgå. Se mötivering ovan.
Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats.

5 Ht.II:2.

Resekostnader (f).

(Rubriken ändrad).

Anslag 5.000 mark. Ökni~.000 mark.
Anslaget avser resekostnader f5r under 1 mom. upptagna befattning~havare,

5 Ht.II:3.

varf6r en h5jning §r motiverad.

Hyra för kanslirum

och~älpmedelscentral

samt lyse och städ-

ning.
@slag 3.000 mark. Ökninq 2.220 mark.
För hjälpmedelscentralen bör upphyras särskilt utrymme. Hyreskostrtaderna kan beräknas till c.2.100 mark.
5 Ht.II:4.

Material för

hiälpmedel~centralen.

(Momentet nytt) .

Anslag 3.000 mark.
Anslaget avser inköp av undervisningsfilmer och bildband m.m.
samt övriga erforderliga tillbehör för att arbetet vid hjälprnedelscentralen skall kunna påbörjas.
Landskapsbidrag för folkskolväsendet.
5 Ht. II: 6.

Tjänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet avlöninqar(f).
Anslag 1.310.000 nark. Ökning 140.000 mrk.
Motiveras av allmänna lönejusteringar.

5 Ht.II:7.

Understödsanslaq för folkskolorna på landet (f).
Anslag 540.000 mark. Ökning 20.000 mark.
Hittills erlagda understöd motiverar en höjning av anslaget.

5 Ht. II: 8.

Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet.
Anslag 130.000 mark. Ökning 30.000 mwrk.
Beloppet av erlagda understöd varierar men en höjning av anslaget · torde vara motiverad.

5 Ht.rr:9.

ByggnadshjQlp för uppförande av folkskollokaler (f).
Anslag 440.000 mark. Ökninq 90.000 mark.
Aktuella folkskolbyggnader som kommer ifråga 5r Lemland,Södra
Ålands rredborgarskola, Jomala samt eventuellt bidrag för Mariehamns idrottsgård. Härtill kommer tillägg för vissa redan
uppförda folkskolbyggnader. Landskapsstyrelsen har tillsatt
en studiegrupp vars upp9ift är att följa med utvecklingen av
folkskolväsendet i

riket och i Sverige och hillla landskapssty-

relsen underkunnig därom. Studiegruppen kommer icke att göra
något förslag till ordnandet av

skolv~sendet

i

landskapet ty

landskapsstyrelsen emotser att detta skall göras på initiativ
av kommunerna. På kommunerna ankommer det också före 1970
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att inrätta de me<lborgarskolor, som folkskollagen förutsätter
Landskapsstyrelsen

ha~

även utsett en kornmitte f6r utredning

angående byggnadskostrederna med tanke på att normalpriset
för skolbyggen icke visat sig motsvara de verkliga kcs tnaderna. Landskapsstyrelsen är beredd att i den mån utrymmen kan
frigöras i

iyceet i samband med organiserandet av skolväsert-

det ställa dessa till medborgarskolans och den blivande grund
skolans disposition. De skolbyggnader, som erfordras för medborgarskolor bör planeras så att de kan infogas i det nya
skolsystemeto
5

Extra bycrgnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade kommuner

HtoII~lO.

för anskaffande av folkskollokaler (f).
Anslag 60.000 mark. okning:l0.000 mark.
Motiveras av de höga bygynaciskostnaoerna.
Särskilda utgifter för folkskolväsendet.
5

Fortbildninqskurser för lärare (Momentet nytt).

Ht.II~l2.

Anslag 10.500 mark.
Fortbildning för tidigare utbildade folkskollärare synes nu
mycket aktuell' på grund av den förestående omorganisationen
på skolområdet. Bl.a. kommer språkundervisningen i
att ställa nya krav på lärarna speciellt i våra

lågstadiet

skärg~rdssko

lor. En modemi..sering av skolornas arbetsmetoder är också allmänt sett nödvändig. En ändamålsenlig form för fortbildningen
utgör stucliecirkelverksamhet. Dylik verksamhet bedrives allmänt bland annat inom den svenska grundskolan och färdigt material kunde erhållas 'därifrån. F6r ändamålet f6reslås 4.500
mark. Dessutom föreslås 2.500 mark såsom bidrag åt Alands lärarf6rening f5r anordnande av kurser i anslutning till fortbildningsverksamheten. Under momentet föreslås också anslag
om 3.500 mark

åt lärare för deltagande i kut'.' ser utom land-

skapet. Dylika bidrag har tidigare erlagts ur anslaget f5r diverse utgiftero
Ordningsnumret för det följande momentet har ändrats.
Diverse utgifter.
Anslag 1.200 mark. Minskning 1.100 mark.
Se motiveringen under föregående moment.
III. Ålands sjöfartsläroverk.
I och med att landskapslagen om Ålands tekniska skola träder
i

kraft från och med årsskiftet har i budgeten Ålands sjöfarts-

Broverk och Ålands tekniska skola, tidigare maskintekniska
avdelningen vid sjöfartsläroverket, hänförts till två skilda
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5 Ht.

kapitel. Ändringarna i momenteringen hänför sig till denn2
uppdelning. Vissa fortsättningsvis gemensamma utgi:fIDr ha fördelats mellan skolorna så att vardera belastats med hälften
av kostnaderna. Där fördelningen skett på sagda sätt och någon förhöjning icke förekommit av det totala anslaget har heller icke någon särskild detaljmotivering anförts.
5 HL III ~ 1.

Avlöningar.
Anslag 243.378

mark.

Av ovannämnd omorganisation f>'.5ranledda ändringa-r i uppställningen av undermomenten har vidtagits. Det särskilda anslaget
för parallellklasserna0 timarvoden och hemarbetsersättningar
har härvid sammanförts med de ordinarie avlöningsanslagen.
Timarvodena har dessutom höjts på grund av utökning av timantalet.
Städerskans avlöningsklass har höjts till h4 medan facktillägget slopats. Rådgivande kommissionens arvoden har höjts
med tanke på merarbete förorsakat av skolans om- och tillbyggnad.
Ökningen av löneanslagen i

övrigt hänför sig till de all-

m5nna lönejusteringarna.
5

HtoIII~2.

Extra kurser (f).
Anslag 17.800 mark.
Anslaget för undermaskinmästarkurs har hänförts till tekn.iska
skolan. Ans lag har upptagits för eventuell radar•navigatörkurs.
En ny radiotelegrafistkurs torde bli aktuell hösten 1968. Anslaget har beräknats efter gällande timarvoden.
Undervisninqsmateriel och bibliotek.
Anslag 3.500 mark.
Sjöfartsläroverkets kostnader har höjts med hänsyn till kostnadsstegringaro

~ Ht.III:4.

Värme,

lyse och vatten samt hyror (f).

Anslaq 7.000 mark.
De med tekniska skolan gemensamma kostnaderna beräknas till
12.000 mark, varav 6.000 kommer på sjöfartsläroverkets del.
Dessutom har observerats 1. 000 mark för· hyra av gymnastiklokal.

i..Ht.rrr:s.

Tryckninqskostnader (f).
Ansla~

2.500 mark.

Kostnaderna för sjöfartsläroverkets del beräknas till 2.500
mark. Tidigare anslag utgjorde 3.600 mark.
Expensmedel.

5 Hto

-60Anslag 1.600 mark.

Anslaget har på grund av kostnadsstegringar för sjöfartsläroverkets del höjts med 200 mark.
5 .Ht.III:7.

Underhåll av

fastigh~ten.

Anslag 2.500 mark.
Erforderliga underhållskostnader har beräknats till 5.000
mark, varav sålunda på sjöfartsläroverket faller 2.500
5 Hto!II:8.

rr,ark~

Underhåll och inventarier.
Anslag 800 mark.
De sammanlagda kostnaderna beäknas till 1.600 mark, varav
Boo marJ< på sjöfartsläroverkets deL

5 Ht.III:9.

Stipendiemedelo
Anslag 270mark.
Anslaget har upptagits enligt motsvarande anslag för navigationsskolornas i

S Ht.III:lO.

riket stipendier.

Specialföreläsninqar.
Anslaq 270 mark.
Anslaget beräknas för tio specialföreläsningar.

5 Ht.III:ll.

Till landskapsstyrelsens disposition.

(Momentet nytt).

Anslag 9.300 marko
Anslaget avses f3r bekostande av jubileumsskrift

i

anledning

av sjöfartsläroverkets 100-årsjubileum.
IV o Ål.ands tek11iska skola. (Kapitlet nytt) o
5 Ht. IV: 1.

Avlöningar.
Anslag 192.513 mark.
Avlöningsanslagen har beräknats på basen av nu gällande lönetabeller och löneklassero Undermomenten har uppställts på enahanda sätt som under föregående kapitel.
Då behov av ytterligare en parallellklass torde föreligga
hösten 1968, har anslag f0r en andra e.o. lektor upptagits
för 4 månader.
Genom ökat elevantal och den nya organisationen fordrar
kansliarbetet anställande av ett halvtidsanställt kanslibiträde. Löneklassen för den till tekniska skolan hänförda städerskan har höjts till A 4.
Anslaget för rådgivande kommissionen har upptagits med beaktande av att omorganisationen erfordrar flera sammanträden
än normalt.
Extra kurser (f).
Anslag 10.950

mark~

5 HL

-61-

Det tidigare under 5 Ht.III:2 upptagna anslaget f5r undermaskinmästarkurs har höjts .t>cJ. grund av h5jda tirnarvocierL Kursen torde anordnas under vårterminen 1968.
Därtill har observerats anslag för en skriv- och

räkne~

maskinkurs avsedd för övermaskinmästarklassen.

5 HL IV: 12.

Till land.9< apss'sv relsens disposition.

(Momentet nytt).

Anslag 500 marko
För eventuella kostnader föränledda av omorganisationen föreslås 200 mark medan 300 mark avser kostnader för ordnande av

fort(SifJBffi-~gir~~rtrf@ra~a:f§tj1N1~d'et'1få"I3i tlen ändras.
V. Ålands sjömansskola.
3. HLV: L

Avlöningar.
Anslag 184.607 mark. Ökning 23.210 mark.
I enlighet med de under år 1967 företagna gropjusteringarna
har lönen för lärare i allmänna ämnen, yrkeslärare och arbetslärare, samtliga höjts med 1 löneklass. Övriga f6rh5jningar
hänför sig till de allmänna 16nejusteringarna, dock så, att
under extra anställd personal även upptagits kostnader för
avlönande av städerska. Sistnämnda anslag har tidigare varit
upptaget under 2 momentet,

5

Ht.V~2o

städning.

Städning ( f) .
Anslag 1.500 mark. Minskning 4.000 mark.
Se motiveringen ovan.
Råvaror och verktyg (f).
Anslag 25.000 mark. Minskninq 5.000 mark.
På basen av erfarenheterna från år 1967 synes anslaget kunna
minskas.
Biblioteks-och undervisningsmateriel (f).
7. 500 mark. Minskning 2. 500 mark.
. ---~~~--... ~~.~~- ......
Motivering som ovan.
Inmontering och reparation av maskiner och inventarier samt

~.n$laq
~
..
'

underhåll av lokaler.
Anslag 3.500 mark. Ökning 1.000 mark.
Motiveras av nyanskaffad köksutrustning.
VI. Ålands yrkesskolao

!..Ht.vr ~i.

Avlöningar.
Anslag 503.615 mark. Ökning 5L495 mark.
Vid de under året inträffade gropjusteringarna har avl6ningsklassen f3r lärare i

allmänna ämnen och arbetslärare h6jts

med 1 klass till respektive A 20 och A 19. För vissa yrkeslärare, beroende på

ko~etensen,

har löneklassen h6jts från

-62A 19 till A 20 medan andra fortfarande kvarstår

i

löneklass

A 19. Städerskornas och köksbiträdenas avlöning har med slopande av facktilläggen samtidigt höjts till A4. Övriga ökningar av löneanslagen hänför sig till den allmänna lönejusteringen.
5 Ht.VI:2.

Tvätt och städning (f}.
Anslag 7.200 mark. Ökning 400 mark.
Ökningen uncer löner avses för en timavlönad städerska för
väggstädning.

5

Ht.VI~3.

Arbetsredskap.
Anslag 2LOOO mark. ÖknLng LOOO mark.
Anslaget avser komplettering av tidigare arbetsredskap och
erforderliga nyinköp.

5

Ht.VI~4.

Råvaror för kundarbeten (:f).
Anslag 30.600 mark. Ökning 12.600 mark.
Anslaget avser råvarukostnader för kundarbeten och arbeten
för skolans egen del. Såsom inkomst har beaktats 27.500 mark
under 3

Avd.I~l3.

Råvaror för övningsarbeten.
Anslaq 7500 mark. Minskning 4.500 mark.
l,nslaget f'jr dagkurser och kvällskurser har sammanförts. Det
totala anslaget för råvaror utgör dock 38.100 f3r år 1968 mot

s

Ht.vr~6.

30.000 mark 1967. Sagda ökning motiveras av ökat elevantal.
Tryckningskostnader (f}.
Anslag 2.350 mark. Ökning 1.250 mark.
Erfordras för tryckning av nödiga blanketter, betyg

~samt

skolans årsberättelse.

s

Ht.vr~7.

Expensrnedel.
Anslag 11.050 mark. Ökning 3.250 mark.
Föreslaget anslag baserar sig på siffrorna från tidigare års
utgifter.

i.Ht. VI~ 9.

Bibliotek.
Anslag 4.000 mark. Ökning 400 mark.
Motiveras av ökat elevantal.

5 n
_ut.vr~10.

Underhåll och reparation av maskiner och inventarier (f).
Anslag 8.350 mark. Minskning 1.000 mark.
Motivering som under 5 Ht.VI:7.
Underhåll av byggnader och

g~rdsplan.

Anslaq 16.250 mark. Ökning 7.750 mark.
För målning av fönster föreslås 10.000 mark och för i9rdning-

ställande

av

5 Ht.
-63skyddsrum 2.500 mark medan resterande del avser

löpande underhå11 under åreto

5 tit.VI:l5.

Socialskyddsavgifterif).
Anslag 3L300 mark. Ökning 7.600 mark.
Motiveras av ökade löneutgifter.

5 HL VI~ 18.

Elevinternat.
Anslag 92.000 mark.
Anslaget för elevinternat upptogs i första tilläggsbudget för
år 1967. I enlighet med där framlagda planer har elevinternatet kunnat inrymmas i hotell Cikada från höstterminen 1967.
På grund av indexstegringar och högre matpriser än beräknat
har tidigare kalkylerat belopp visat sig otillräckligt.

5 Ht. VI: 19.

Pensioner ( f).
Anslag 11.000 mark.
Motiveras av höjt pensionsbelopp.

5 Ht.VIg2Q.

Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan.
Anslag 10.000 mark. Ökning 5.000 mark.
Yrkesskolans utrymmen har till vissa delar visat sig otill.,..
räckliga. Direktionen anser att en ny verkstadsflygel bör
uppföras, omfattande c. 1.600 m2 . Höjningen avses få disponeras för planerings- och undersökningsarbeten avseende uppförande av en verkstadsflygel vid yrkesskolan. LanJskapsstyrelsen anser att delägarkommunerna bör höras i

frågan innan ut-

byggnad sker. En eventuell utbyggnad under 1968 förutsätter
tilläggsbudgetering.
VII. Bidrag till landskapets enskilda läroanstalter.
5 Ht. VII: l.

Ålands folkhögskola

(f).

Anslaq 170.000 mark. Ökninq 5.000 mark.
Då löne- och andra kostnader stigit torde även bidragsbeloppet
höjas i enlighet därmed.
5 Ht.VII:2.

Ålands handelsskola (f).
Anslag 68.500 mark. Ökning 2.600 mark.
Motivering som under föregående

2._Ht.VIII:l.

morn~nt.

VIII. Ålands lantmannaskola.
Avlöningar.
Anslag 29.646 mark. Ökning 489 mark.
Anslaget för timlärare har kunnat minskas genom att en del
av undervisningen som timlärare övertagits av föreståndaren
och fältmästaren vid Ålands försöksstation. Anslaget för kosthållerskans lön, innefattande semestervikariatsarvode, har

5 Ht.
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höjts med beaktande av arbetsuppgifterna. Förhöjningarna i
övrigt hänför sig till de allmänna lönejusteringarna.
5

Ht.VIII~3.

Städning.
Anslag 1.850 mark. Ökning 150 mark.
Motiveras av höjda timlöner för städerskan.

5

Ht.VIII~4.

Undervisningsmateriel.
Anslag 1.500 mark. Ökning 500 mark.
Förhcjni_ngen avses för komplettering av föråldrat undervisningsma terie 1.

5 Ht.VIIIg5.

Expensmedel.
Anslag 2.000 mark. Ökning 100 mark.
Motiveras av den allmänna kostnadsstegringen.

5 Ht. VIII~ 6.

Slt)jdverktyq och verktyg för maskinha llen.
Anslaq 1. 000 mark.

Ökn:~

ng 200 mark.

Motivering som under f6reg~ende moment.
5 Ht. VIII~ 11. Anslag för kurser.

Anslag 1.100 mark. Ökning 400 mark.
Kostnaderna

avser undervisningsmaterisl

svetsning, vilket

i

eleverna tidigare själva bekostat.
Skollägenheten på Jomala gård.
5 Ht.VIIIgl4. Skollägenhetens utgifter (f).

Anslag 62.725 mark. Ökning 3.710 mark.
utgifternn har i

sammandrag beräÅnats enligt följandeg

Löner 34.640 mark. Ökning 3.140 mark.
Övriga lopande utgifter 8.000 mark. Anslaget oförändrat.
Husdjursskötsel 7.385 mark. Ökning 385 mcirk.
Skogsbruket 800 mark. Anslaget oförändrat.
Allmänna kostnader 11.900 mark. Ökning 185 mark.
Summa löner och löpande utgifter 62.725 mark.
IX. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola.

5.. Ht. IX~ l

.

Avlöningar.
Anslag 40.915 mark. Ökning 2.923 mark.
Motiveras av de allmänna lönejusteringarna.
X. Ålands husmodersskola.
Avlöninqar.
Anslag 32.965 mark. Ökning LL048 mark .
.Motiveras av

c~e

Värme och lyse

allmänna lönejusteringarna.
(f).

Anslag 6.000 mark. Ökning 1.500 mark.
Motiveras av ökade bränslekostnader
byggnaden.

i

samband med till-

5 Ht.X ~ 3.

-65Undervisningsmateriel och arbetsredskap.
Anslag 500 mark. Ökning 200 mark.
Avser komplettering av föråldrat undervisningsmateriel.

.5

Ht.X~

6.

Direktionsarvoden och resekostnader (f) .
Anslag 1.000 mark. Ökning 200 mark.
Motiveras av ökat antal sammanträden i samband med ombyggnade

5 Ht .XI~ 1.

s

Ht.xr~2.

XI. Fornminnesvården.
Ålands museum.
Avlöningar.
Anslag 42.546 mark. Ökninq 2.226 mark.
Motiveras av de allmänna lönejusteringarna.
Hyror, lyse och städning.
Anslag 12.100 mark. Ökning 1.100 mark.
Motiveras av indexjusteringar på hyror.

5 Ht.XI :3.

Handbibliotek och komplettering av museiföremål.
Anslag 10.000 mark. Ökning 2.000 mark.
Motiveras av kostnads6kningar.

5

Ht.XI~4.

Expensmedel.
Anslag 3.000 mark. Ökning 500 mark.
Motiveras av ökad verksamhet.
Kulturhistoriska museet i Kastelholm.

s

Ht.xr~s.

Övriga utgifter.
Anslag 1.000 mark. Ökning 500 mark.
Ökningen hänför sig till utökad verksamhet vid museet

J_

Kastelholm.
Övriga ansJa g.
5

Ht.xr~12.

Bomarsunds fornminnesområde.
Anslag 33.200 mark. Ökning 1.000 mark.
F3r restaurering och sk':)tsel f'5reslås 32. 000 mark vartill kommer vaktmästarens arvode om 1.200 mark.

i

Ht.x1~13.

Publiceringsverksamheten.
Anslag 4.500 mark. Ökning L500 mark.
Anslaget avser ökat bidrag för publicering av Ålänc"!sk oc1..ling
samt tryckning av en folder om Kastelholm och Bomarsund.
För bevarande av 4/mbk Pommern.
Anslaget oförändrat 3.006 mark.
Landstinget har på grund av en motion i ärendet uppdragit åt
landskapsstyrelsen att utreda m5jligheterna f6r landskapet
att övertaga 4/mbk Pornmern för att bevaras såsom rnuseifartyg.
Landskapsstyrelsen tillsatte i februari 1967 en

kommitt~

med

uppdrag att utreda bl.a. totalkostnaderna för bibehållande av
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5 Ht.
Pommern såsom museifartyg, innefattande jämväl kontroll av
nu tillgängliga kostnadsberäkningar, angelägenhetsgrad ifråga
om erforderliga reparationer samt att uppgöra tidsplan för
dessa. Kommittens

ut~dning

överlämnades till landskapsstyrel-

sen i oktober. Minirriik.ostnac1erna har av kommitten, med beaktande av att de exakta kostnaderna i vissa fall icke kan bestämmas, upp; kattats till 220. 844 mark fördelat på tre år.
I anseende till frågans speci_ella natur är landskapsstyrelsen
icke nu beredd. att föreslå anslag för de kostnader,
övertagande av

som ett

)Pommern skulle föranleda. För vidare beredning

av ärendet har landskapsstyrelsen beslutat införskaffa utredning från berörda myndigheter i riket.
XII~

S

Ht.XII ~ 1.

Biblioteksverksamheten.

(Kapitelrubriken ändrad)

Biblioteksinspekt6rens ,avlöning (f).

(Rubriken delvis ändrad).

Anslag 6.536 mark. Ökning 3.768 mark.
Landskapsstyrelsen har efter ändring av tidigare

överenskom~

melse med Mariehamns stad, beslutat~~t avlöningen för biblioteksinspektören skall erläggas direkt av landskapet. Arvodet
föreslås utgå med ett belopp motsvarande löneklassen i A 1
jämte ålderstillägg. E:r:IDrderligt anslag utgör 6.536 mark.
5

Ht.XII~2.

Bibl:id:eksinspektörens resekostnåder(f).
Anslag 1.000 mark. Ökning 500 mark.
Ökningen motiveras av intensifierad verksamhet och därav följande resor.

5

Ht.XII~3.

Bidrag till biblioteken (f).
Anslag 140.000 mark. Ökning 300000 mark.
Anslaget har upptagits på basen av under tidigare år bsviljade bidrag varvid även beaktats att Mariehamns stad, enligt

"·"

utslag av HFD, kommer i åtnjutande av högre bidrag än tidigare.
Ifråga om utvecklingen av biblioteksverksamheten bör undersökas möjligheterna till anskaffanc;!e av en bokbuss och kommunernas inställning härtill,utredas.
För inköp och inbindning av facktidf.!krifter

'.Vid biblioteks-

inspektörens arkiv.
Anslag 300 mark..,, Ökning 100 mark.
Motiveras av kostnadsstegringar •

.2_ B:t. XI I : 5 •

För kurs- och föredragsverksamhet.
Anslag 4.000 mark. Ökning 3.540 mark.
Då många av de kommunala deltidsanställda bibliotekarierna
saknar erforderlig kompetens, planeras en biblibtekskurs i
Mariehamn sommaren 1968.

''

2,

Ht.X!I~6.

-67Diverse utgifter.

5 Ht.

Anslag .200 mark. Ökning 100 mark.
Motivering som under 5 Ht.XIIg4.
De tidigare momenten under XII kap., moment 7, Understödjande av studiecirkelverksamheten och moment 8, Understöd åt
medborgar- och arbetarinstitut (f), har flyttats till XIII
kap. Särskilda anslag.
XIII. Särskilda anslag.
5 Ht.XIII:l.

Understödjande ar studiecirkelverksamheten.
Anslaget oförändrat 5.000 mark.
Se motivering ovan.

5

Ht.XIII~2.

Understöd åt medborgar- och arbetarinstitut (f).
Anslag 65.000 mark. Ökning 5.000 mark.
Motiveras av kostnadsökningar och utvidgning av verksamheten.
Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats.

5 Ht.XIII:3.

Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande ändamål.
Anslaget oförändrat 45.000 mark.
Följande fördelning föreslåsg
a) Ålands kulturstiftelse för uppteckning av ortsnamn,l.000
mark. Anslaget oförändrat.
b) För etnologiska undersökningar, 2.500 mark. Anslaget oförändrat.
c) Ålands kulturstiftelse för urkundsamling, 2.000 mark. Ansla~
get oförändrat.
d) Emigrantundersökningar. För ändamålet föreslås reserverat
2.500 mark. Minskninq 2.000 mark.
e) Ålanc1s spelmansgille. Oförändrat anslag 1.550 mark.
f) Ålands sjöfartsmuseum. Oförändrat anslag 2.100 mark.
g)

Ålands fågelskyddsföreninq. För vetenskapliga fågelobserva-

tioner. Anslaget oförändrat 3.500 mark.
h) Ålands konstmuseum. Anslaget oförändrat 5.000 mark.
i) För anskaffning av konstverk till konstmuseet. Anslaget
oförändrat 7.000 mark.
j) Föreningen Brage. Anslaget oförändrat 200 mark.
k) Ålands folkminnesförbund. Anslaget oförändrat 1.000 mark.
1) Ålands kulturstiftelse. För vetenskapliga avhandlingar.
Anslag 11.500 marko Ökning 8.500 mark. Avser tJ:yckning av doktor Aldur Erikssons avhandling om genuina ålänningars blodgrupper och till Stig Dreijers avhandling om Åland under stora
nordiska kriget. Anslag f5r förenämnda arbeten har tidigare
upptagits men på grund av fördröjning av tryckningsarbetena

-

9":!-.t.1

5 Ht~"' J 1
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icke utnyttjats.
m) Ålands kulturstiftelse för trvckninq av avhandling om
åländskt båtbyggeri 1850-1930. 3.000 mark.
n) F6r oförutsedda behov reserveras 2.150 mark.
5 Ht.XIII:4.

För främjande av idrott och fysisk fostran(r).
Anslag 74.000 mark. Ökning

9.000 mark.

I rikets budgetförslag för år 1968 har för stödjande av idrott
och fysisk fostran upptagits 16,5 milj.mark d.v.s. en ökning
med 2,2 milj.från år 1967. Ökningen utgör c.15 procent. Därtill finnes upptaget 900.000 mark såsom statsunderstöd åt
idrottsinS:i.. tut, eller sarnrna summa som under år 1967.
Med beaktande av kostnadsstegringar och behovet av medel
för bidrag åt idrottsanläggningar har anslaget i

landskapets

budget höjts med 9.000 mark.
5 Ht.XIIIg5.

Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar.
Anslaget oförändrat 6.500 mark.
Följande fördelning eSreslås g
a) Teaterf,"_1reningen i Mariehamn, 1. 500 mark, för dess allmänna verksamhet. Ökningen utgör 1.000 mark.
b) Ålands sång- och musikförbund, 2.500 mark, för

dess all-

männa verksamhet. Ökning 500 mcrrk.
c) 2.500 mark föreslås reserverat för oförutsedda behov.
5

Ht.XIII~6.

Bidrag för avlönande av verksamhetsledare för kulturorganisationer.
Anslag 33.000 mark. Ökninq 5.700 mark.
Följande fördelning föreslåsg
a) Ålands spelrnansgi lles instruktör, Anslaget oförändrat
1. 700 mark.

b) Ålands sång- och musikförbunds verksamhets- och biträdande
verksamhets- och orkesterledare. Anslaget oförändrat 6.400 mark.
c) Ålands unqdomsförbunds folkdansledare. Anslaget oförändrat
750 mark.
d) Ålands unqdomsförbund,

för avlönande av verksamhetsledare

och teaterinstruktör. Anslag 19.000 mark. Ökninq 2.000 mark.
e) Garanti åt Ålands ungdomsf5rbund f5r frågetävling 3.000 mark.
Anslaget nytt) "
f) För oförutsedda behov reserveras 2.150 mark.
Understöd å.t Ålands hernslöjdsförening f.':Sr föreningens S<olverksamhet (f).
Anslag 35.000 mark. Ökning 8.500 mark.
Motiveras av ökade löne- och andra omkostnader.

5-6 Ht.
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Understöd för sommaruniversitetc

(Momentet nytt).

Anslag 20.000 mark.
Mariehamns stad har plcinerat att i samarbete med Åbo Akademi
hålla ett sommaruniversitet 1968. F3rutsättningar synes föreligga

för ett dylikt universitet med härför lämpliga ku:tsero

Landskapsstyrelsen har ställt sig positiv till tanken '.JCh anser
att landskapet bör kunna st5da universitetet på ehahanda grunc?er som staten stöder sommaruniversitet i riket.
6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.
I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten.
6 Ht. I~ L

Avlöningar.
Anslag 150.237 mark. Ökninq 19.795 mark.
Motiveras av de allmänna lönejusteringarna. 1 renskriverska
överförd från 2 Ht.I:l.
Understöd för torrläggningsarbete (r).

(Rubriken delvis ändrad)

Anslaq 450000 marko Ökning 15.000 mark.
För statens
r:;.;

deltagande i kostnader f5r vissa jord- och vat-

tenbyggnadsarbeten, torrläggningsarbeten samt planerings- och
undersökningsarbeten härför föreslås i

rikets budgetförslag

för 1968 8.2000000 mark. Ökningen utgör 4.2000000 mark varav
3.600.000 mark är avsett för sysselsättningsarbeteno För gott-

skrivning av låneandelar f5reslås dessutom
;_t

700.000 mark. Ök-

ningen i riket utgör totalt 4,1 milj. mark.

-

För motsvarande ändamål i landskapet föreslås 45.000 mark,
vilket innebär en ökning med 50 procent från 19670

.:.•.

6

Ht.r~s.

Kostnader för täckdikningskredit.fr) .
Anslag 4.000 marko Minskninq 16.000 mark.
I rikets budget f6r år 1968 har de direkta bidragen för t§ckdikningar helt och hållet strukits. F5r främjande av täckdikning erlägges fortsättningsvis räntegottgörelseo För detta
ändamål och vissa andra utgifter enligt lagen om täckdikning
föreslås i

riYS:s budget 400.000 mark. Detta motsvarar en täck-

dikningskredit på 18 milj. marko
Under nu förevarande moment föreslås för motsvarande utgifter i landskapet ett belopp som skulle motsvara en kredit
om c. 180.000 mark.

Ny- och stenröjninqspremier(r)o
Anslaget föreslås utgå.Min.skning 10.000 mark.
På grund av landskapsscyr-elsens särskilda beslut har jordbrukare i skärgårdsområdena beviljats nyodlingsprernier, ehuru dylika
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icke beviljats annorstädes i

land~apet

och i riket ej heller

i södra och mellersta Finland. Då nyodlingsverksamfrt.en numera
har en mycket blygsam omfattning kan premieunderstödet slopas.
I rikets budgetförslag för 1968 har anslaget för hyröjninqs- och stenröjningspremier f5reslagi ts utg.il. I förslaget
framhålles att stenröjningen b5r understödas i form av lån med
låg rti.nta på sätt i

lagen om lantbrukets grundkreclit och lagen

om täckdikning är stadgat.
Med beaktande av ovanstående föreslås f3revarande

i

land-

skapets budget utgå.
Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats.
6

Ht.I~6 .....

För främjande av jordbruket samt häst- och boskapsskötseln.
Anslag 21.000 mark. Ökning 1.000 mark.
Ökningen avses för undersökningar angående möjligheterna att
i

landskapet föräcUa gräs från slåttervall till s.k. höbri-

ketter.
Trädgårds- och biskötselns främjande.
Anslag 5.000 mark. Ökning 2.000 mark.
Inom trädgårdssk5tseln tilldrager sig just nu ett stort
se

r:fr

intres~

fäl trnässig oC!ling av vinbär, såväl svarta som röda och

vita. För att få odlingen i gång borde en upplysningskampanj
inledas med anlitande av fackmän från såväl det egna landet
som från Sverige.
6 Ht.IdO.

4H-verksamheten.
Anslag 25.000 mark. Ökning 2.000 mark.
Inom styrelsen för Ålands 4H-c1istrikt har frågan om an$tällandet av en halvtidsavlönac1 verksamhetslec1are diskuterats. Härvid har bl.a. tanken på ett samarbete med Ålands ungdomsf0rbund framförts för att eventuellt göra det möjligt att fr.o.mo
år 1968 kunna anställa en person, som mer än landskapsagronomen och husdjurskonsulen

'n kunde ägna sig åt detta viktiga

ungc1omsarbete.
Lantbruksbokföringens främjande.
Anslag 5.000 mark. Ökning 4.000 mark.
En 6vergång

till nytt beskattningssystern för lantbruket inne-

bär bokförings skyldighet f?-:,r jordbrukarna. Detta medför även
en betydande utökning

av~nstruktionsarbetet

beträffande bokfö-

ringsverksamheten. I början av år 1967 anordnades i samtliga
kommuner endags kurser i skattebokföring. Denna verksamhet bör
fortsättas samt bör experter i hithörande frågor anlitas. Detta
kommer att erfordra ett något högre anslag.

6 HL
-71Förvaltninqsarvoden och övriga qottqörelser för jorddisposi-

tions l.'!m ( f) •
Anslag 33.000 mark., Ökning 3.000 mark.
Motiveras av ökat utestående lånebelopp och därav följanöe
h5jda f5rvaltningsarvoden.
( 6 Ht • I ~ 19)

0

Premier för grävning av minc.re avlopps diken och körning av
jordförbättrinq5medel till odlingar (r).
Anslaget :föreslås utgå. Minskninq 15.000 mark.
Motsvarande reservationsanslag i rikets budget ströks år 1966
och kvarstående reserverade medel hade emellertid förbrukats
utan att något nytt anslag upptagits.
Motsvarande moment i

landskapets budget föreslås därför

utgå.
6 . Ht.I;_l9.

Inköp av lägenheter för jorddispositionsändamål (f).
An.slag 100.000 mark. Ökning 90.000 mark.
För inköp av tillskotts1områden och förmedling av lägenheter
lämpliga för jordbruk synes tidigare anslag otillräckligt far
att fylla sitt ändamål.

6. Ht. I~ 21.

Kostnader för lantbrukets grundkreclit (f).
Ans1ag 40.000 mark. Ökning 10.000 mark.
Motiveras av ökat belopp av utelöpande lånekrediter. Motsvcirande anslag i rikets budget för 1968 :föreslås höjt med 0,7
milj. mark till 1,4 milj. mark. Beviljad grundkredit under
1968 får i

riket uppgå till högst 25 milj.mark. utelöpande låne

stock i landskapet är nu c. 700.000 mark och beräknas under

år 1968 få stiga till högst 900.000 mark.
II. Ålands försöksstation.
6_ Ht. II ~ 1.

Avlöningar.
Anslag 41. 386 mark. Ökning 6. 456 mark.
Föreståndarens för försöksstationen avlöning har höjts med en
löneklass i enlighet med de gropjusteringar som företagits
i riket under år 1967. Ökningarna i övrigt hänför sig till
de allmänna lönejusteringarna.

6 Ht. Il~ 2.

Arbetskostnader.
Anslag 15.000 mark. Ökning 1.360 mark.
Motiveras av ökade 15nekostnader och anställande av tillfällig arbetskraft.
Underhållskostnader.
Anslag 4.500 mark. Ökning 500 mark.
Motiveras av den ut3kade verksamheten.

-726 Ht. II :4.

6 Ht.
r.) .,, ~-·

Driftskostnader.

r;, J

~

Anslag 2.000 mark. Ökning 400 mark.
Motivering som ovan.
6 HLII:S.

Tryckningskostnader.
Anslag 300 mark. Ökning 50 mark.
Anslaget är baserat på beräknade kostnader för tryckning av
förs5ksberättelsen.

6 Ht.II:6.

Arrendeavqifter och hyror.
Anslaq 800 mark. Ökninq 400 mark.
Motiveras av ökade försöksarealer, vilka planeras av Jomala
gård...

6 Ht.II:7.

Värme och lyse (f).
Anslag 3.500 mark. Ökning 1.000 mark.
På grund av ökade bränslekostnader synes tidigare anslag för
lågt beräknat.

6 Ht.II:B.

Expensmedel.
nnslag 2.000 mark. Ökning 300 mark.
Motivering som urr1er 6

Ht.II~3.

III. Fisket.
6 Ht.III:l.

Avlöningar.
Anslag 36.565 mark. Ökning 5.479 mark.
Motiveras av de allmänna 15nejusteringarna.

6 Ht.III:3.

Fiskerinäringens främjande.
Anslag 19.500 mark. Ökning 4.500 mark.
Understödsanslaget åt Ålands Fiskarförbund föreslås till oförändrat belopp 4.500 mark 5verfört från 6 Ht.V:la.

6 Ht.III:S.

Fiskeriundersökningar (f).
Anslag 55.900 mark. Ökning 3.600 mark.
Föreslaget belopp avser

kostnade~na

för genomf5rande av det

av kommissionens för Husö biologiska station föreslagna programmet för år 1968. I utgifterna ingår kostnader fÖr;särskilda f6rs6k till 27.300 mark,

l6ner och arvoden 16.800 mark,

driftskostnader 4.900 mark, publiceringar 2.000 mark samt särskilda kompletteringar av utrustningen 2.900 mark. Förutom
tidigare påb0rji'lde undersökningar ingår i programmet bl.a. utredning av transport och distribution av fisk,

särskilca un-

dersökningar angående gädda, försök att fiska flundra med
snurrevad samt
i.Jlt.III:7.

Förbättrande

ålfiskeförs~k.

av fiskeleder och fiskehamnar.

Anslag 40.000 mark. Ökning 20.000 mark.
Anslaget avses för fullföljande av planerna att anlägga en

-73landningsbrygga för trålfisket i Ecker5, Skeppsvik.
6

Ht.III~8.

Landskapets andel i skadeersättningar f.J:Sr ·försäkrade fiskredskap och fiskebåtar (f).
Anslag 180.000 mark. Ökning S0.000 mark.
Tidigare anslag är otillräckligt då fiskeriförsäkringens omfattning ökar i proportion till havsfiskeflottans tillväxt.

6

Ht.III~9.

Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkesfiskare för
anskaffning av fiskredskap och fiskebåtar (r).
Anslag 31.000 mark. Ökning 6.000 mark.
Ökningen erfordras för fortsatt långivning.

6

Ht.III~ll.

Understöd för transport av överskottsfisk.
Anslag 80.000 mark. Ökning 20.000 mark.
Motiveras med beaktande av den högre fångsten av foderfisk.
IV. Skogsbruket.

6 HL

IV~

1.

(Rubriken ändrad).

Avlöninqar.
Anslag 137.283 mark. Ökninq 43.646 mark.
Ökningen motiveras av de allmänna lönejusteringarna. p,:)rsöksledare-forstmästare och kanslibiträde överförda från 2 Ht.I:l.

6 Ht.IV:2.

Resor och dagtraktamenten (f).
Anslag 33.000 mark. Ökning 4.SOO mark.
Motiveras av ökade resor och att under året tillkommit 1/2
fiorstteknikerbefattning.

6 Ht.IV:3.

Expensmedel.
Anslag 900 mark. Ökning 100 mark.
Motiveras av den utöka(]e verksamheten.

6 Ht.IV:4.

Bränsle för plantskolan (f).
Anslag l.3SO mark. Ökning SO mark.
Motiveras av ökade bränslekostnader.

6 Ht.IV:S.

Driftskostnader för plantskolorna (f).
Anslag 4S.OOO mark. Ökning S.000 mark.
Motiveras av ökade omkostnader och utvidgning av verksamheten.

6 Ht.IV:6.

Underhåll av plantskolebyggnaderna.
Anslag 1.600 mark. Ökning SO mark.
Motivering som un0er föregående moment.
Bidrag för skogsförbättringsarbeten (r).
Anslag 200.000 mark. Ökning 120.000 mark.
I rikets budgetf3rslag för år 1968 har en ändring av uppställningen i budgeten f3retagits sålunda, att f5rvaltnings- och
planeringsverksam~ens

utgifter och de egentliga skogsförbätt-

ringsunderstöden upptagits under särskilda moment. Därvid

~)I':' '"I

'"" ._;'
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6 HL

framhålles även n6dvän4igheten av intensifierad skogsf6rbättringsverksamhet. Av de för skogsf5rbättringsarbeten föreslagna anslagen utgöres

35 milj. mark av den av staten upptagna

exportavgiften. Sammanlcgt föreslås f')r skogsförbättringsverksamheten 79 milj. rnk medan motsvarande summa för år 1967
var 44 milj. mark. Av förehämnda summa fö: år 1968 är 35 milj.
mark skogsförbättririgslån och 1, 5 milj. mark lån för stödjande•
av plantproduktionen.
Någon ändring av uppställningen i

landskapets budget är

icke nödvändig. Med beaktande av att statsunderst5det för de
egentliga skogsförbättringsarbetena utgör 33 milj. mark har i
landskapets budget för motsvarande ändamål föreslagits 160.000
mark. Anslaget får även utnyttjas f5r förhandsfinansiering.
Se i övrigt landskapsstyrelsens framställning nr 34/1967 med
förslag till lag om skogsförbättring.
6 Ht. IV: 9.

Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (f).

(Mo-

mentet nytt).
Anslag 5.000 mark.
För förhandsfinansiering av skogsförbättringsbidrag, vilka
efter slutreglering av kostnaderna för utförda arbeten skall
indrivas föreslås 5.000 mark. I rikets budgetförslag för
1968 har f5r motsvarande ändamål observerats 500.000
6 Ht. IV: 10.

ma~k.

Främjande av och tillsyn över den privata skogshushållninqen.
Anslag 8.500 mark. Ökning 3.500 mark.
Med beaktande av höjningarna av anslagen åt skogsvårdsnämnaer
i riket har anslaget

6 Ht. IV~ 11.

f~reslagits

höjt.

Undersökning av skogstypernc (f).
Anslag 25.000 mark. Ökning 12.800 mark.
För att rätt kunna utnyttja det ökade anslaget för skogsförbättringar bör forsknings- och undersökningsarbetet intensifieras.

§__ Ht . IV ~ 12 .

Unc1erbåll och drift av maskiner och redskap för arbeten i
samband med skogsförbättrin1ar (f)o
Anslag 18.000 mark. Ökning 5.500 mark.
Motiveras av ökade kostnader och arbetsuppgifter. Inkomsterna
har h6jts i motsvarande grad.
Skogsarbetarutbildninq och skogskurser. (Tidigare 6

Ht.V~5)o

Anslaget oföräncrat 12.400 mark.
Momentet föreslås flyttat då det nära ansluter sig till övriga anslag f5r skogshushållningen.
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v.

Övriga näringar.

(Rubriken och uppställningen i kapitlet har ändrats).
Landskapsstyrelsen har ansett ändamålsenligt att uncJ.er kapitlet hänföra anslag fSr underst6djande och utveckling av småin0ustrin och andra näringar, som avser skapandet av nya arbetsplatser och trygganc.e av sysselsättningen.
Vissa nya moment har observerats medan beträffande andra
encl.a st en omflyttning skett.
6 Ht. V: lo

Avlöningar.

(Momentet nytt).

Företagskonsulent, avtalslön (f}.
Anslag 24.000 mark.
Rådgivningsverksamheten och i övrigt främjandet av hem- och
småindustriri har i landskapet hittills endast handhafts av
Ålands företagarförening,som för ändamålet fått lyfta ett
understödsanslag. Detta anslag har främst avsetts för avlönande av en halvtidsanställd ompudsman. Med beaktande av
de begränsade medel,

som ställts till förfogande har förening-

en utfört ett gott arbete, som landskapsstyrelEn anser allt
skäl att även fortsättningsvis stödja.
I riket har,

förutom att mindre understöd beviljats åt

cent~

ralorganisationer för småindustrin,upprätthållits distriktsbyråer, vars distrikt från år 1968 kommer att följa länsindelningen. Dessa byråer har fast anställd pereonalbestående av
olika konsulter. t anslutning till den i riket ökade satsningen på produktionsinrättningar har dessa byråer liksom industrin
och exportens främjande i övrigt givits ökade resurser. Detta
gäller bl.a. ifråga om fortbildningen,

utrednings- och forsk-

ningsverksamheten, undersöknings- och marknadsföringen. Bl.a.
framhålles nöclväncligheten av unc1 ersökningar r5rande industrins
verksamhets föru ts-'ittninga r och anli tande av utomstående kor •.sul tföretag och sakkunniga.
Landskapsstyrelsen har i anledning av detta och tiligare
förda diskussioner i

landstinget beslutat föreslå inrättande

av en konsulentbefattning. Dennes arbete skulle i
motsvara

första hand

småindustribyråernas. Landskapsstyrelsen förutsätter

emellertid ett nära samarbete med Ålands företagarförening
f5r att resurserna icke skall bli splittrade. F6r att avsedda
resultat skall kunna nås fordras även relativt höga personliga
kvalifikationer av denna konsulent. Landskapsstyrelsen har därför tills vidare endast föreslagit avtalslön och har ej heller

6 Ht • f'<J);j
G:'\ ~-- .76 ....'
funnit skäl att nu fastställa några speciella kompetenskrav.
-

och för sig innebär anställandet av en dylik konsulent

I

icke någon 15sning f5r skapandet av nya arbetsplatser i landskapet. Landskapsstyrelsen anser även ett konsulenten i föista hand bör bistå i utvecklande av redan existerande företag
och vid startande av nya företag objektivt undersöka förutsättningarna härför.
För att ett arbete som utföres av Ålands företagarförening
icke skall avbrytas och kontinuiteten bibehållas innan anställande av en konsulent kan ske och denna kommit in i

sina

arbetsuppgifter föreslås att anslaget åt företagarföreningen
fortsättningsvis skall erläggas även under år 1968 enligt
enahanda grunder som t icl igare. För anli tande av erforderliga
sakkunniga i

form av

konsultf~retag,

ingenjörsbyråer och dy-

likt föreslås ett särskilt anslag nedan.
6 Ht. V: 2.

6 Ht.V:3.

6 Bt.V:4.

Resekostrn der (f). Momentet nytt).
Anslag 5.000 mark.Med hänvisning till motiveringen under föregående moment och då lands~apsstyrels~n .. förutsätter at~ den fö
slagna konsulenten för sitt arbete bör resa relativt mycket
föra elåa 5. 000 mark.
. -'._")
,För •nlitande .fi.Y konsul tföretag_(rnp~~nte~. _nyt,t) •
Anslag 20·. ooo ·1:nark. Före-slås fa· utriyttjas av landskapss·tyrelsenL~ör anlitande av konsulter.Se i övr. motiv. under 6 Ht.V:l.
Understöd för rådqivningsverksamhet. (Tidigare delvis 6 Ht.V:l,
2, 4)

t

Anslag 28.750 mark.
De un::1er de tidigare momenten upptagna anslagen föreslås sarnmanförcl.a till ett moment omfattande råclgivni11]3verksamhet. Ökningen utgör 2.000 mark, varifrån dock avgår under 6 Ht.V:l
upptaget anslag för Ålands fiskarförbund,

som överförts till

6 Ht.III:3. För att f6rbättra yrkeskunskapen hos minkodlarna
och trygga en fortsatt utveckling av minkodlingen i

landskapet

föreslås understöd åt Ålands Pälsodlarförening. Bidraget är
avsett för upplysnings- och kursverksQmbet, vilka lämpligen
kan bedrivas i samarbete med Ålands lantmannaskola. Följande
fördelning

f~reslås:

Ålands företagarförening 17.000 mark. Ökning 2.000 mark.
Ålands Marthadistriktsförbund 4.375 mark.
Ålands hemslöjdsförening 2.375 mark.
Ålands Pälsodlarförening 4.000 mark.

(Anslaget nytt).

För oförutsedda behov föreslås 1.000 mark.
Bidrag f0r elanslutningsavgifter f5r småindustrin. (Tidigare
under 6 Ht. V: 4. )
Anslag 18.000 mark. Minskning 2.000 mark.
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6 Ht.

I rikets budgetförslag har för motsvarande ändamål upptagits
100.000 mark.
6 Ht. V:6.

Förtryggande av sysselsättningen (f).

(Tidigare 6 Ht.V:3).

(Rubriken delvis ändrad).
Anslaget of5rändrat 10.000 mark.
Direkta underst5d för tryggande av sysselsättningen beviljas
numera icke i riket. Däremot har för investeringar för tryggande av sysselsättningen upptagits anslag. Förev.arande anslag avses för motsvarande ändamål i

6 Ht. V: 7.

landskapet.

Garantikredit för byggnadsverksamhet, industrier och vissa
andra närinqsgrenar (f). (Tidigare 9 Ht.II:27,Rubriken delvis
3ndard).
Anslaget oförändrat 10.000 mark.
Anslaget avses för kostnader

för beviljade

landskapsgarantier. Det föreslås få utnyttjas även för kostnader i samband med sådan kredit för byggnadsverksamheten,
vilken avses i den nya lagen om lån för bostadsproduktionen.
Se i övrigt kapitelmotiveringen.
6 Ht. V: 8.

Räntegottgörelser för investeringskrediter. (Tidigare 9 Ht.II:29)
Anslag 3d.OOO mark. Ökningen från ti].läggsbuc1get 20.000 mark.
Anslaget avser de ränte- och indexgottgörelser samt andra
utgifter, vilka förutsättes i landskapslagen om investeringskrediter för utvecklingsområcenas industri. Sagda lag beräknas kunna träda i kraft år 1968. Anslaget är beräknat för ett
lånebelopp om 1 milj. mark. Vid beviljande av denna kredit
kan även beaktas lån för bränsletankar i skärgården. Se även
kapitelmotiveringen.

6 Ht.V:9.

Understöd till turismens främiande. (Tidigare 9 Ht.II:6).
Anslag 90.0QO mark. Ökning 28.000 mark.
Anslaget har hänförts under detta kapitel då turismen utgör
en av landskapets viktigare

näringsgrenar. Av anslaget före-

slås 1.000 mark att få utnyttjas för utredningen angående turismens framtida organisation i

landskapet. hnslaget åt Ålands

turistförening föreslås sålunda till 89.000 mark.
I rikets budgetförslag ffreslås beträffande turismen att
större avseende fästes vid reklam- och marknadsf3ringsverksarnheten i utlandet. Anslaget härför i riksbudgeten f3reslås till
2 milj. mark.
Med hänsyn härtill och då Ålands turistförening öppnat en
Ålandsbyrå i Stockholm föreslås en ökning av anslaget.

6 - 7 Hto
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Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas främjande.
(Tidigare 6 Ht.V:6).
lmslaget oförän:1rat 3.000 mark.
7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet.
I. Arbetsledning.

7

Ht 0 I~1.

Avlöningar.
Anslag 163.399 mark. Ökning 31.506 mark.
På grund av den ökade arbetsbördan föreslås inrättande av en
byggmästartjänst, årsarvode (A 20). I övrigt hänför sig ökningarna till den allm3nna lönejusteringen.

7

Ht.!~2.

Resor och dagtraktar;enten ( f) •
Anslag 45.000 mark. Ökning 5.000 mark.
Motiveras av utökningen av personalen.
II. Väghållningen.

':/- Ht. II: 1.

Underhåll av landsväqar och bygdevägar (f).
Anslag 2.875.000 mark. Ökning 615.000 mark.
a) Sommarunderhållet (f).
Anslag 1.300.000 mark. Ökning 100.000 mark.
Ökningen motiveras av stegringar i kostnadsnivån och även den
ökade trafiken, särskilt med tunga fordon.
b) Vinterunderhållet (f).
Anslag 265.000 mark. Ökning 15.000 mark.
Motiveras av stegrad kostnadsnivå.
c) Färjhållningen (f).
Anslag 990.000 mark. Ökning 490.000 mark.
Den allmänna kostnadsstegringen och lönejusteringarna beräknas
medföra en relativt kraftig ökning av driftskostnaderna. Drifts
kostnaderna för den nya m/s Kökar beräknas till 140.000 mark.
Omkostnaderna för färjan Embarsund, som skulE

pl~

o . ·ras i Kum-

linge kommer att öka. I och med att nya m/s Köka1 insatts i
trafik kan m/s Ejdern flyttas till Brändö/Kumlinge skärgård
under de tider den inte tjänstgör som reservfärja.
d) Understödjande av bilfärjetrafik

Vårdö-Gust~vs.

Anslag 320.000 mark. Ökning 10.000 mark.
Motiveras av ökade omkostnader.
Bidrag till kommunalvägar.
Anslag 215.000 mark. Ökninq 5.000 mark.
b) för underhåll (f).
Anslag 75.000 mark. Ökning 5.000 mark.
Motiveras av ökade kostnader.

7 Ht.
-79III. Skärgårdskommunikationerna. (Rubriken ändrad).

7 Ht. III ~ 1.

För upprätthållande av trafik i

skärgården (f).

Anslag 280.000 m rk. Ökning 50.000 mark.
M/s Brändö föreslås disponerad för att få regelbunden förbindelse till Asterholma och Björkö. Den skall samtidigt vara
reserv för m/s Ejdern då denna ersätter landsvägsfärjan. Den
tidigare m/s Kökar föreslås flyttad för upprätthållande av trafik på Simskäla. M/s Simskäla skulle fungera som reservbåt.

7 Ht.III:3.

Till anläggning och underhåll av båtbryggor (r).
Anslag 50.000 mark. Ökninq 20.000 mark.
Förutom sedvanligt underhåll av landskapets bryggor bör
Bartsgårcla brygga förses med nya anordningar för betlastning
m.m. Ångbåtsbryggan i Sottunga är i behov av reparation.
IV. Väqavdelninqens byggnader och inventarier.
Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier.
Anslag 250.000 mark. Ökning 45.000 mark.
Motiveras av ökade kostnader och utökad maskinpark.
V. Särskilda anslag.
Motorfordonstrafiken.

7 Ht. V: 1.

Avlöningar.
Anslag 35.626 mark. Ökning 180299 mark.
Bilbesiktningen har fr.o.m. h3sten 1967 överflyttats till upphyrda utrymmen i Klintens Träs tidigare kontorsbyggnad i Mariehamn. Såsom ovan framhållits avser landsffipsstyrelsen att landskapets

bilregister skall överflyttas till samma plats som

bilbesiktningen. Såsom kanslist vid bilregisterbyrån föreslås
inrättande av en ny befattning i löneklass A 19, genom ombildning av den tidigare vid registratorsavdelningen placerade
kanslisten.
Fr.o.m. l

mars 1968 beräknas nya totalavlöningssystemet

för bilbesiktningsmännen-trafikinspektörerna vara genomförd.
I samband därmed. inrlittas .i riket bl.a. 10 länsbesiktningsmän i

löneklass A 28. Med beaktande härav och att landskapets

trafikinspektör kommer att vara högsta chef för bilregisterbyrån och samtidigt sakkunnig med skyldighet att avge utlåtanden till landskapsstyrelsen, föreslås avlöningen för trafikinspektören räknat från den 1 mars utgå enligt löneklass
A 28. Se i övrigt motiveringen under 3 Avd.!:30 och 2 Ht.
I: 1.

Kostnader f6r bilregisterbyrån.

(Momentet nytt).

7 - 8 Ht.

-80Anslag 10.000 mark.
Avser hyra, kontorsmaterial m.fl. löpande

~tgifter

för före-

nämnda bilregisterbyrå.
Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats.
8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter.
I. Särskilda anslag för sociala ändamål.

8 Ht. I~ L

Socialvårdsinspektionen (f).
Anslag 1.800 mark. Ökning 100 mark.
Socialvårdsinspektörens arvode föreslås höjt med 80 mark.

8 Ht.I:2.

Invalicvården (f).
Anslag 220.000 mark. Ökning 20.000 mark.
Tidigare anslag synes otillräckligt.

(8 Ht. I: 5).

Byqgnadsunderstöd för barnhem i Mariehamn.
Anslaget föreslås utgå såsom engå:rtg sanslag.
Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats.
Understöd åt barnträdgårdar (f).
Anslag 60.000 mark. Ökning 10.000 mark.
Motiveras av utökad barnträdgårdsverksamhet.

8 Ht.I:7.

Bidrag fö:rjhemvårdsverksamheten (f).
Anslag 35.000 mark. Ökning 5.000 mark.
Motneras av gropjusteringar för hemsystrar vartill kommer
att den nya lagen om hemvårdsverksamhet medför högre bidrag.

8 Ht.I:8.

Understöd åt föreninqen Folkhälsan på Åland r.f. för upRrätthållande av mentalhygienisk byrå.
Anslaget oförändrat 5.000 mark.
För.närvarande föreligger planer på att sammanslå Folkhälsans
mentalhygieniska byrå med Ålands vårdbyrå. För erläggande av
eventuellt bidrag i samband med slutregleringen av kostnaderna för mentalhygieniska byrån under år 1% 7 föreslås fortsättningsvis för 1968 samma belopp som tidigare.

§.

Ht. I: 10.

Understödjande av nykterhetsarbetet.
Anslag 6.000 mark. Ökning 500 mark.
På grund av ökade kostnader förES1.ås höjt bidrag.

§...Ht. I: 14.

Understöd åt anstalter för psykiskt utvecklingsstörda

(f).

(Momentet nytt).
Anslag 150.000 mark.
Enligt landskapslagen om psykiskt utvecklingsstörda

(ÅFS 37/

1967) kan kommunal och enskild anstalt för psykiskt utvecklingsstörda beviljas i

landskapsu:rderstöd 2/3-delar av anlägg-

ningskostnaderna, daghem dock minst 1/3-del och högst hälften
av utgifterna. För anläggningskostnaderna må ytterligare bevil-

8 - 9 Ht.
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jas lån. För dylik anstalts driftskostnader beviljas 55 % av
de godkända årsutgifterna.
Rädda Barnen r.f. har för avsikt att låta uppföra en skola-daghem för utvecklingsstörda barn. Kostnaderna härför har
preliminärt beräknats till 150.000 mark. Verksamheten skulle
emellertid inledas i provisoriska

lokaler redan från års-

skifteto 1967-1968.
II. ArbetsfCSrmedlings- och yrkesvägledningsverksamheten.

Ålands arbetsförmedlingsbyrå.
Avlöningar.
Anslag 51.210 mark. Ö:kring 5.399 mark.
Avlöningsklassen för kanslisten har, med beaktande av gropjusteringarna i riket, h6jts från löneklass A lo-till A 11.
I övrigt hänför sig ökningarna till de allmänna lönejusteringarna.
Ålands yrkesvägledningsbyrå.
8 Ht.II:4.

Avlöningar.
A.nslag 25.110 mark. Ökning 2.900 mark.
Motiveras av de allmänna lönejusteringarna.
Gemensamma utgifter.

8 Ht.II:8.

Av.löningar.
Anslag 8.702 mark. Ökning 1.351 mark.
Motiveras av de allmänna lönejusteringarna. Anslag för löneoch indexjustering har införts.

S Ht.II:9.

Hyra,

städning och lyse (f).

Anslag 9.000 mark. Ökning 1.000 mark.
Motiveras av ökade omkostnader och indexstegringar på hyra.
9 Huvudtiteln. Diverse anslag.

I. Pensioner och av landskapet i egenskap av arbetsgivare
erlagda sociala utgifter.
i_Ht.I:l.

Pensioner (f).
Anslag 850.000 mark. Ökning 100.000 mark.
P~

grund av höjda pensioner och nytillkomna pensionstagare

synes tidigare belopp otillräckligt.
Familjepensioner och begravningshjälp (f).
Anslag 50.000 mark. Ökning 10.000 mark.
Motivering som under föregående moment.
Bocialskyddsavqifter (f).
Anslag 250.000 mark. Ökninq 50.000 mark.
Motiveras av ökade löneutgifter.

(,'); n

(~
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9 Ht.
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Pensionsavgifter .Lor arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (f}.
Ar1slag. 3.5 ~ OQO mä+:"k._ Ökning 10. 000 mark.
Tidigare

änslag synes otillräckligt.

Olycksfallsförsäkringar (f).
Anslag 70.000 mark. Ökninq 10.000 mark.
Motivering som under föregående moment.
Hälso-,

läkar- och sjukvård.

Anslag 22.000 mark. Ökning 2.000 mark.
Motivering som under föregående moment.
II. Särskilda anslag.
9 Ht. II: L

På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna såsom särskilda p9ster i budgeten (f).
Anslag 5.000 mark. Minskning 20.000 mark.
Engångsanslaget för landstingsvalen avgår.

9 Ht.II:4.

Kommitteer och sakkunniga

(f).

Anslag 7.000 mark. Ökninq 3.500 mark.
Motiveras av ökat antal kornmitteer och intensifierat kommittearbete. Landskapsstyrelsen anser bl.a. nödigt tillsätta sakkunnigkommitteer för utredning av bl.a. vattenvården och ambulansverksamheten samt erforderliga beredskapsåtgärder för
bekämpande av oljeskador.
9 Ht.II:5.

Kostnader för förande2v kortregister över personer, vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt.
Anslag 2.750 mark. Ökning 250 mark.
Anslaget föreslås höjt på grund av de allmänna kostnadsökningarna.

(9 Ht.II:6).

Underst6d till turismens främjande.
Överflyttat till 6 Ht.V:9. Se motiveringen där.
Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats.

2 Ht.rr:9.

För utbildning av polismän {f).
Anslag 3.000 mark. Ökning

500 mark.

Landskapsstyrelsen anser önskvärt att poliskåren fortlöpande
ges information och utbildning. Ökningen av anslaget avses
i

första hand förordnande av polisdagar under år 1968 samt för

information i anledning av

inf~rande

av fiskevårdsavgift.

stödjande av elektrifieringen på landsbygden (f).
Anslag 50.000 mark. Minskninq 25.000 mark.
Anslaget synes kunna minskaso Landskapsstyrelsen har begärt
utredning över ännu icke elektrifierade områden av Ålands
elandelslag.

6' ,.., ·"
r:,,
Ju
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Av landskapslaqen om byggnadsverksamheten föranledda kostnader ( f).
Anslaget 52.000 mark oförgndrat.
I sin utredning om åländska planeringsarbeten
Östensson bl.a;

framfö~ ingenjö~

följande~

"':Dill att börja med bör landskapsstyrelsen tillsätta ett
planeringsråd bestående av exempelvis 10 personer förtrogna
med ekonomiska och tekniska

sp8rsrnål~

Bland dem bör finnas

rerresatanter för viktiga näringsgrenar, såsom industri och
aen aktiva kommunalförvaftninqenJ kommunaltekniken
turism, bildningsväsendet;vd.grnynctigheter och lantmäteri.
Dessa bör om möjligt vara fackmän och alla behöver ej vara
ålänningar. Detta råd skulle närmast motsvara ett normalt
regionplaneförbunds styrElse och ansvara för det planeringsoch utredningsarbete som görs. Rådet skulle i sinom tid förelägga landskapsstyrelsen ett förslag till landskapsplan, som
efter att kommunerna och vissa expertorgan hörts,

fastställes.

För finansieringen av ett planeringsarbete enligt ovanstående bör man kunna påräkna ett statligt stöd enligt samma grunder som regionplaneringen i riket kan få, d.v.s. 50 %
av egentliga planeringskostnader. Hur kostnaderna inom landskapet fördelas bör utredas närmare. Starten bör kunna göras
med landskapsstyrelsens medel,

för att inte arbetet fördröjes.

Enligt det alternativ som här rekommenderats hålles deh
ekonomiska,

fysiska och administrativa planeringen så att

säga under samma tak och blir lättare att överblicka. Den
ekonomiska planeringen skall utmärka ramen för den fysiska,
så att ingen överdimensionering sker. Fysisk byggnadsplanering utan ekonomiska kalkyler över vad som är möjligt skall
man inte vänta sig för mycket av.
Vid bedömandet av skyndsamhetsordningen av undersökningar
och planeringsåtgärder borde man ge prioritet åt allt som
kan påskynda en kornmunre form."
En effektiv verksamhet för åstadkommande av planering förutsätter att medel finnes att tillgå under år 1968 för planeringsrådet samt ett sekretariat för detta, en planeringsbyrå. Huru denna administration skall utformas måste lämnas
som en öppen fråga och olika konsulter och sakkunniga bör höras. I varje fall är det ett antal utgifter förknippade med
verksamhetens inledancleo
1. tjänsteman upptagen under 2 Ht.I:l (sekreterare i planerings
rådet och chef för planeringsbyrån samt övervakningsuppgi

6' .n
r..,
,}

"'I
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beträffande fastigheter och långivning för turistanläggningar, egnahem och

hyreshus~

(Se 2 Ht.I:l).

2. kostnader för anlitande av särskilda sakkunniga för att
planeringsadministrationen skall träda i funktion,

samt

3. arvoden för planeringskornmitten.
Till pianeringsbyrån skulle kunna knytas den föreslagna
företagskonsulenten samt byggnadsinstruktören och en ev. turistkonsulent. Förenämnda kostnader anser landskapsstyrelsen
vara av den karaktär att de skall bekostas av landskapet. Kost
naderha för det egentliga regionplanearbetet bör kommunerna
c1e.l taga i.

9 Ht. II ~ 16.

Till

~ndskapsstyrelsens

diseosition för brandväsendet. (En-

gångsanslag 5.000 mark.)
Anslag 10•000 mark. Ökninq 5.ooo mark.
Engångsanslaget har begärts för anskaffande av en kompressor
för påfyllning av grodmäns lufttuber.
(9 Ht.IIgl9).

Understöd åt Ålands sjöräddningssällskap.
Anslaget föreslås utgå.
De i

Minskninq 5.000 mark.

riket direkt ur riksbudgeten erlagda bidragen har slopats.

Däremot utdelar statsrådet genom riksbudgeten penningautomatföreningens vinstmedel även för detta ändamål. Då penningautomatföreningens i

landskapet vinstmedel utdelas på sidan om

landskapsbudgeten föreslås anslaget slopat.
Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats.
9 Ht. II g 20.

På grund av jorddispositionslagen beviliade nedsättningar och
friår (f).
Anslag 16.000 mark. Ökning 2.000 mark.
Tidigare anslag synes otillräckligt.

2._ Ht. I I : 2 3 .

Understöd åt kommuner, som råkat i ekonomiska svårigheter.
Anslag 30.000 mark. Ökning 25.000 mark.
Motsvarande ans lag i

riksbudgeten har höjts från 5 milj .mark

till 7 miljoner mark.

19

Ht.IIg26). Kapitalnedsättningar på landskapslån (f).
Anslaget föreslås utgå. Minskning 10.000 mark.
Anslaget har icke utnyttjats och har ej heller för år 1967 och
1968 upptagits i rikets budget.

l2..Ht.rr~27). Garantikredit för industrier och vissa andra mringsgrenar.
Anslaget föreslås flyttat under 6

Ht.v~7.

Räntegottgörelser för investeringskrediter.
Anslaget överflyttat till

6Ht.v~s.

Se motiveringen där.

-8510 Huvudtiteln. Investerinqskrediter.

10 Ht.

I. Landskapsstyrelsen.
Anskaffning av bokföringsmaskin.
Anslaget föreslås utgå.
II. Hälso- och sjukvården.
Ålands centralsjukhus för anskaffning av __ inventarier och instrument.
Anslag 81.200 mark. Minskning 71.240 mark.
Till sjukhuset föreslås följande

årsanskaffningar~

Medicinska avdelningen, fortsatt komplettering med 4 st.
moderna sjukhussängar, 2.500 mark, stolar och rondvagn 750
mark.
Obåetrisk-gynekologiska avdelningen. Amnioskop, 600 mark,
Hyfreaktor 400 mark.
Kirurgiska avdelningen. Pcti.entstolar, 800 mark, droppställningar till patientsQngar 360 mark, markiser 300 mark.
Barnavdelningen. 2 st. barnsängar 400 mark, inhalationsapparat 250 mark.
Röntgenavdelningen. Tryckspruta för angiografi 13.500 mark,
2 st. transportabla punktljuslampor, 1.000 mark samt för förbättring av framkallningsmaskinen 2.000 mark.
Laboratorieavdelninqen. 2 st. mikroskop 8.000 mark, och ett
polariskop 1.200 mark.
OperatioDsavdelningen. Medicinskåp 650 mark, kylskåp 500 mark,
cystoscop 1.250 mark samt otorinolarygnologiska instrument,
1.000 mark.
Värmecentralen, köket, tvättinrättningen och kontoret. Smärre
anskaffningar 3.000 mark.
Intensivvårds- och uppvakninqsavdelningen. Föreslås 15.000
mark för bl.a. anskaffningar av apparater samt förstoring av
operationsutryrnrnen.
Dessutom ingår 25.000 mark för modernisering av autoklaven.
Resterande belopp avses för smärre anskaffningar under året.

19

Ht.rr~2.

Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarier och
instrument.
Anslag 25.150 mark. Ökning 13.500 mark.
Genom tillkomsten av medicinska-kirurgiska rehabiliteringsavdelnin92n(allmänna avdelningen) i sanatoriets III våning och
intensifierad verksamhet vid sanatoriet i övrigt synes tidiga-

·~

re anslag otillr5ckligt. Till lungavdelningen föreslås 2 st.

I

hjärtsängar 3. 000 mark, 20 sto madrasser + dynor för 2. 000 rnark,!f
'
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10 Ht.

gardiner till 23 fönster för 1.500 mark, 1 skrivmaskin för
350 mark, skenor och draperier till varje patientrum för att
vid behov kunna avskilja patientsängarna för 500 mark, 1 st.
Vitalograf för 1.000 mark, 1 nytt skrivbord (större)

jämte

hyllor till sköterskornas kansli för 450 mark. För komplette-

1

I

ring av inhalationsterapiutrustning 1.500 mark en undersökningj
j

brits för 300 mark, bord och stolar till ett blivande behand- l
!

lings- och rökrum för patienter för 1.000 mark, 1 kylskåp till!
avd.kök för 450 mark samt 1.000 mark för diverse utgifter.
Till allmänna avdelningen föreslås 3.600 mark för 12 st. patientstolar för åldringar och rörelsehindrade, 1 U:EGv-apparat
jämte tillbehör för 5.000 mark, 1 paraffinbad för reumatiker
för 1. 000 mark, 1 massageapparat för 300 mark, 1 auriskop
för 200 mark, 1 tryckmaskin för arm- och handträning och för
diverse inköp. Totalt skulle investeringsutgifterna stiga
till 25.150 mark.
10

Ht.II~3.

Ålands centralsanatorium för ändringsarbeten. (Momentet nytt).
Anslag 5.000 mark.
Den nuvarande planlösningen av lungavdelningens utrymmen är
otillfredsställande. För kansliet och undersökningen fordras
större utrymme. Kostnaderna för erforderliga ändringar beräknas stiga till 5.000 mark.
Ordningsnumret för det följande momentet har ändrats.
III. Undervisnings- och bildningsväsendet.

lö Ht.III:l.

Ålands lyceum för anskaffning av inventarier.
Anslag 7.800 mark~ Ökninq 500 mark.
Genom ökat utnyttjande av skolans elevbespisning erfordras
komplettering av bord och stolar i matsalen. Kostnaderna beräknas till 900 mark. För nytt epidiaskop föreslås 1.600 mark
och utbyte av klasstavlor 450 mark. För användning av musikuncervisning och även vid musikverksamheten i övrigt i skolan
föresl&s anskaffande av en förstärkare till en kostnad ·

~m

900 mark. För inköp av handduksautomater 950 mark samt slutligen för komplettering av pulpeter 3.000 mark.

!9

Et.III:2.

Ålands lyceum för inrättande av språklaboratorium och kemisal
~
Anslaq 45.000 mark.

F6r effektivering av språkundervisningen föreslås inrättande
av ett s.k.språklaboratorium eller inlärningsstudio. Ett flertal dylika studior har inrättats vid skolor i riket och erfarenheterna av arbetet av dessa anses goda. Kostnaden beräkna-
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des före devalveringen till 25.000 mark.
På grund av ökat antal klasser, vilka erhåller fysik- och

kemiundervisning, har skolans ledning ansett omöjligt att
fortsättningsvis arbeta med endast en gemensam sal för fysikoch kemiundervisning o Man kan äJ en förmoda att ·antalet um8'.'visningstirnmar i

dessa ämnen kommer att öka. Sålunda föreslås

nu ombyggnad av ett klassrum i skolans gamla del till kemioch fysiklaboratorium. Erforderliga kostnader har före devalveringen beräknats till c. 20.000 marko På grund av, i

jämfö-

relse med offertprisen ökade kostnader har anslaget observerats såsom förslagsanslag.
. _...... --

10 Ht.III~3.

Ålands lyceum för planering av skolgården •
Anslag 4.300 mark.
Avser reparation av stängsel och förnyelse av trappa mot
Nygatan.

10 Ht.III~4.

Ålands tekniska skola för anskaffning av laboratorieutrustninq (r).
Anslag 6.000 mark.
Anslaget har beräknats på basen av innevarande års anslag
för statens tekniska läroanstalter i proportion till elevantalet i dessa och vid Ålands tekniska skola. Anslaget föreslås

för realiserande av de anskaffningar, för \ilka anslag

redan delvis tidigare reserverats.
10 Ht.rrr~s.

Ålands tekniska skola för anskaffning av inventarier.
Anslag 2. 500 mark.
Genom omorganisationen bJi.r det nödvändigt att utöka inventarie
erna i skolans kansli.

10 Ht. III ~6.

Ålands tekniska skola för tillfälliga utrymmen.
Anslag 50.000 mark.
Elevtillströmningen till maskintekniska avdelningen vid sjöfartsläroverket d.v.s. den blivande Ålands tekniska skola har
visat tendens till ökning som sannolikt torde fortgg. Ökningen
innebär att de av tekniska skolan i sj5fartsläroverket disponerade utrymmena blir otillräckliga och att från hösten 1968
för två klasser måste anskaffas utrymmen annorstädes. Vid tidigare utrymmesbrist har klassrum stått att upphyra ute i staden. Denna lösning har dock visat sig mindre lyckad och för
närvarande synes ej

r

heller möji:_gheter att uppbringa till-

fredsställande lokaler. Den föreslagna tillbyggnaden inrafattande utrymmen för tekniska skolan,

för vilken ev. anslag be-

gärts kan troligen icke påbörjas inom de

n~rmaste

åren. Land-

10 Ht.
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skapsstyrelsen anser även att skolan icke bör begränsa elevintagningen. Under dessa förhållanden har landskapsstyrelsen
ansett nödvändigt att för ev. behov överväga anskaffande av
en tillfällig monterbar skolbyggnad med två klassrum.
Denna provisoriska byggnad om c. 160 m2 skulle uppföras
omedelbart norr om sjöfartsläroverkets skolbyggnad. El- och
värmeanslutning skulle ske från skolbyggnaden. Vattenledning
erfordras dock icke. Kostnad för byggnaden beräknas till i
detta nu 46.000 mark. Genom sin konstruktion kan byggnaden
senare flyttas och sålunda utnyttjas för andra skolor eller ti
annat ändamålo Innan anslaget utnyttjas avser dockhndskapsstyrelsen överväga möjlighet till skiftesläsning.
- 10 Ht.IIIg7.

Ålands sjömansskola för anskaffning av inventarier och maskiner.
Anslag 42.000 mark.

Minskning 17.000 mark.

23.000 mark av anslaget avses för anskaffande av livbåt och
tillhörande dävertar. Anslag härför fanns upptaget i 1967
års budget men har under sagda år icke kunnat utnyttjas. Anslaget i övrigt avses för anskaffning av svetstransformator,
växelströmsmotor

med pådrag, bildbands- och diapositivapparat,

elspis m.fl. smärre inventarier.
10 Ht.IIIg8 • . . Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier och maskiner.
Anslag 18.600 mark. Minskning 11.400 mark.
Anslaget föreslås fördelat på följande

anskaffnin:;ar~

Affärstekniska avdelningen. Inköp av 6 st. elskrivmaskiner
som ersättning för

~r

1958 ink5pta skrivmaskiner, vilka nu

är utslitna, 3.200 mark.
Bil- och motoravdelningen. Som kompletterande utrustning en
Bendix-Westinghouse tryckluftsbromsdemonstrationsställning
3.515 mark.
Elektricitetsavdelningen. Som kompletterande utrustning föreslås en kabelmätare för 500 mark.
Metallavdelningen. Anskaffning av en bockare för tunnväggiga
stålrör och en kolboxmejslingsutrustning. Vidare komplettering av demonstrationsmaterial i klassrum samt en gravyrma skin 6.850 mark.
Näringsekonomiska avdelningen. Anskaffande av ånggryta

:för

3.500 mark.
Ålands yrkesskolas fartyqselektrikeravdelning för inköp av
instrumentkontrolltavla

för fartyg.(f).

Anslag 35.000 mark. Ökning 10.000 mark.

9

{~

!-~;

i:

'":'

{~

10 Ht.
För ändamålet .fanns upptaget anslag i 1967 års budget. Detta
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har emellertid inte kunnat utnyttias. Inbegärda offerter före
devalveringen visar att kostnaderna kommer att stiga till
35.000 mark. Då osäkerhet råder i

fråga om priserna har an-

slaget ändrats till förslagsanslag. Landskapsstyrelsen förbehåller sig dock rätt att avgöra frågan om anskaffningen skall
ske.
10 Ht.III:lO. Ålands lantmannaskola för anskaffning av inventarier.
Anslag 3.300 mark.
Anslaget avser· inköp av elsvetsaggregatr 2.400 mark, slipmaskin 400 mark samt särskild planering av

sko~gården

500 mark.

10 Ht.III:ll. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av inventarier)
Anslaget oförändrat l.ooo mark.
Avses för smärre erforderliga nyanskaffringar.
10 Ht.III:l2. Ålands husmodersskola för anskaffning av inventarier.
Anslag 13.500 mark. Ökning 10.000 mark.
Avser erforderliga inventarier för elev- och skolutrymmen i
skolans nybyggrn cl.
10 Ht.III:l3. Ålands husmodersskola för ombyggnad.
Anslag 70.000 mark.
I samband med beslutet om att uppföra ett nytt elevinternat
vid Ålands husmodersskola konstaterades behov av ombyggnad
av det gamla skolhuset. Därvid framhölls att denna byggnad,
med erforderliga ändringar, skulle kunna utnyttjas på ett
ändamålsenligt sätt för undervisningen. Nu föreliggande preliminära
i

kost~adsförslag

slutar på 60.000 mark, vartill kommer

samband med ombyggnaden erforderliga tilläggsanskaffningar.

10 Ht.III:l4. Skollägenheten på Jomala gård för anskaffning av maskiner
samt installation av oljeeldninq.
Anslag 7.000 mark.
Anslaget avses för inköp av elhandsåg, plog, spannmålssorterare samt rybsspruta. Kostnaderna härför beräknas till c.
5.400 mark. För oljeeldn.:irgsaggregat i arbetarbostaden föreslås 1. 600 mark.

19 Ht.III :15. Kastelholms slott för inventarier m.m.
Anslag 6.000 mark.

Minskning 1.500 mark.

I samband med upprustningen av museet i

Kastelholms slott

föreslås anslaget för erforderliga inventarieanskaffningar och
andra investeringar.
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Jan-Karlsgården för nyförvärv och inventarier.
Anslag 6.000 mark. Minskning 1.000 mark.
Anslaget avser flyttning av valkbod från Lumparland till
museiområdet samt uppförande av en brygga vid stranden.

!Q

Ht.III~l7.

Bomarsunds campingområde för bastu- och,husvagnsuppställning.
Anslag 13.000 mark.
För förbättrande av campingplatsens standard föreslås 6.000
mark för uppförande av bastu samt 7.000 mark för anläggande
av en uppställningsplats för husvagnar med möjlighet att

kopp~

la in vattenavlopp och elström.
10 Ht.IIIgl8. Folkskolinspektörens kansli för inventarier.
Anslag 4.700 mark.
Avser erforderliga inventarier samt skrivmaskin för den hjälpmedelscentral, varöver redogjorts under 5 Ht.II kap.
IV. Näringarnas främjande.
10 Ht. IV~ 3.

Ålands försöksstation för planeringsarbeten.
Anslag 3.000 mark.
Avser planeringsarbeten runt den nyuppförda försöksstationen.
Ålands försöksstation för nyanskaffning av maskiner.
Anslag 13.000 mark. Minskning 6.150 mark.
I enlighet med orogrammet för utbyggnad av försöksstationen
och dess verksamhet föreslås anskaffande av bl.a. falltalsapparatur, torkningsanläggning,

jordbruksredskap, bärplock-

ningsmaskin med flera smärre jordbruksredskap samt skrivmaskin
till kansliet.

lo Ht.

Iv~s.

Fiskodlinqsanstalten för grundförbättrinqar.
Anslag 11.250 mark.
Kommissionen för Husö biologiska station har konstaterat att
den nuvarande fiskodlin·;:rsanstal ten i Näs i sitt nuvarancle
skick inte kan användas för en utvidgad fiskodlingsverksamhet.
De största bristfälligheterna finnes i pumpsystemet för vattentillförseln till bassängerna. För erforderliga förbättringar
föreslås installation av dubbelt rörsystem, nedsänkbara pumpar, maskindriven generator för drivning av en dränkpump vid
elavbrott, erforderlig automatik, till en beräknad kostnad
av 9.000 mark.
Inköp av område för skogsundersökningar.
Anslag 14.000 mark.
Forstavdelningen har under ett antal år utfört undersökningar
ochforskningar på provytor i

landS<apet, bl.a. ett masurbjörk-

~ f'Z'·-~

t

(:.S /i:
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bestånd i Hammarland. Sistnämnda område om c. 4 ha, har an-

setts synnerligen betydelsefullt för fortsatta undersökningar.
Detta har framhållits av bL.a. skogsforskningsanstalten, som
förordat inköp avJområdet ifråga. Då det föreligger risk att
provytorna såsom forskningsobjekt förstöres om icke landskapet övertager desamma föreslår landskapsstyrelsen inköp till
överenskommet pris om 14.000 mark.
V. Kornrnunikationsväsendet.
10 Ht. V~ L

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r).
Anslag 2.120.000 mark. Ökning 164.000 mark.
Motsvarande anslag i rikets budgetförslag avseende byggande
och förbättring av vägar samt inlösen av mark ävensom anslag
belöper sig till 401 milj. mark. För landskapets del föreslaget belopp utgör c. 0,53 % därav. För år 1967 var procenttalet
0,56. D0rvid framhölls att de kostsamma vägpyggnadsprojekt
som var aktuella i

skärgården syntes motivera ett något högre

apslag än folkmängsproportionen direkt skulle förutsätta. Ökningen för år 1968 uppväges i huvudsak av kostnadsstegringar.
Anslaget föreslås fördelat på följande sätt:

r.

Pågående arbeten.

a) För fortsatt förbättring av landsvägen Mariehamn-Bomarsund
på sträckan Stenbrobacke-Smedsböle föreslås 150.000 mark.
b) Dito av landsvägen Godby-Geta i Vestanträsk by på en
sträcka om c. 2 km.

150~000

mark.

c) Dito av landsvägen Brusta-Strömma i Laby m.fl.byar 1,1 km
100.000 mark.
d) Dito genom landsvägen genom Eckerö i

Storby by 1,3 km

120.000 mark.
e) För fortsättande av vägbygget på Björnholma fram till Djurholms sund föreslås 300.000 mark. Därefter kan färjförbindelse
upprättas över detta sund varigenom. Fiskö, Korsö och Björnholm a byar dels få förbindelse med färjlinjen Vårdö-Gustavs,dels
Brändö by.
f) För fortsättande av arbeten på väg- och färjförbindelse
Simskäla -Sandö- (Vårclö) föreslås 200.90C>_.~!IlaE~-'- varav en del
skulle få användas för inköp av ev. tillbudsstående lämplig
fim:dsvägsfärja.
g) för reservarbeten oförändrat 60.000 mark.
h) För bygdevägar avseende väg till B.e;r-gö, Finströmr föreslås
100.000 mark.

~

r-; ':.

(,,,, ,; J
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II. Nya arbeten.
i) För ytbehandling av 1) landsvägen Mariehamn-Långnäs genom
Krokstad by i Lumparlands kommun, 700 m;2) landsvägen Mariehamn-Eckerö från Marsunds bro över Öra, 1.200 m; 3) landsvägen Svinö vägskälet-Svinö färjfäste 2.000 m samt 4) lan::1svägen
Finby-Bomarsunds gård, 1.500 m eller
för en kostnad om 264.000 mark.

5} sammanlagt 6.400 m

Vidare borde c1en 1.500 m

långa vägdelen mellan sjukhusvägskälet i Klinten och Sviby
folkskola erhålla ny beläggning, dock först efter företagen
förstärkning av unclergrunden, total kostnad 55.000 mark. Denna ytbeläggning är efter 14 års trafik helt nedsliten. År
1966 byggdes en gång- och cykelbana längs landsväg Nr 2 mellan Villa gränd och Strandnäs. För att denna bana skall/li~~na
nyttjas bör den ytbehandlas, kostnad 11.000 mark.Under 1) och
2) upptagna arbeten förekommer redan i 1967 års budget men
m&ste av olika orsaker utbytas mot ytbehandling av vägen genom Klinten.
j) På landsvägen Gölby-Näfsby finnes vissa sträckor, som är
synnerligen krokiga. Föreslås att i första hand uträtas vägdelen Emkarby folkskola-Bjärström, 1.400 m kostnad 100.000 mk.
k) Landsvägen Finby-Delvik vägskäl hör till de sämsta i

land-

skapet. Förbättringsarbetet borde börja i Finby, där en sträck
a om 1.000 m skulle förbättras, kostnad 90.000 mark.
1) I olika EOimllr.uahang har framställningar gjorts angående byggande av väg ut till Järsö-arkipelagen, dels med beaktande
av den lokala bosättningens behov, de_ls för en planerad hamn
på Järsö. Kostnaderna för en hamnväg har kalkylerats till
3.000.000 mark, medan åter en väg för bosättningen skulle
kosta mindre än hälften av denna summa.
Emellertid borde denna

v~gfråga

ytterligare utredas. Sålunda

borde ej en speicellt med avseend,3 på ett hamnbygge utförd
väg realiseras innan en planerad regionsundersökning utförts
som bl.a. även tager

hänsy~

till den planerade skärgårdsvägen

Gustavs-Bomarsund. En dylik undersökning torde påbörjas under
år 1968. Emellertid borde arbetets påbörjande

med hänsyn t i l l

ortsbefolkningen icke uppskjutas, varför här föreslås ett
första anslag om 300.000 mark. Vägen skulle byggas som bygdeväg för det bkala behovet men så att en senare klasshöjning
skulle vara möjlig.
m) Till larrl skapsstyre lsens disposition föreslås

120.000 mark.
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Anskaffninq av vägmaskiner (r).
Anslaget oförändrat 130.000 mark.
För komplettering av vägavdelningens maskinpark borde bl.a.
inköpas en väghyvel av mindre modell, som skulle ersätta en
numera utsliten,

1P

Ht. v~ 4.

för placering i

Kumlinge.

Byggande av väg till och färjfästen för färjlinjen ÅlandGustavs (r).
Anslag 300.000 mark. Ökning 150.000 mark.
Under åren 1965-1967 ha färjfästen byggts i Enklinge, Torsholma, Lappo och Brändö by för den planerade färjan på linjen
Åland-Gustavs. Dessutom har färjfästet i Hummelvik, Vårdö,
delvis utbyggts. Detta fäste borde färdigställas

~r

1968

samt nya färjfästen byggas i Kumlinge och JUrmo år 1969. Anslaget avser färjfästet i Hummelvik.
10 Ht.V:S.

Grundreparation av Degerby tullbrygga.
Anslag 310.000 mark.
Enligt överenskommelse mellan tullstyrelsen och landskapsstyrelsen har tullstyrelsen överlåtit tullbryggan i Degerby till
landskapet. BrY-ggan, som är den enda i sitt slag på Föglö, är
i behov av en omfattande reparation. Av den 50 m långa bryggan
har nämligen c. 38 m rasat. Emellertid föreslås att bryggan
skulle förkortas till 41,5 m, vilken längd väl torde motsvara
behovet.

10

Ht.V~6.

Anskaffning av färjor.
Anslag 120.000 mark.
Planerna för vägnätets utbyggnad och lösningen av trafikfrågorna i norra Brändö är under utformning. Då man nu in::im n5.got
år kan räkna med statsfärjan,som nu föreslagits mindre än tidigare avsetts,har landskapsstyrelsen haft anledning att överväga ändringar av tidigare planer. Landskapsstyrelsen har ansett att Jurrno under rnenförestid borde kunna angöras av statsfärjan och få färjfästet avpassat härför. Slutligt ställningstagande angående trafiken med statsfärjan blir beroende av
överenskommelse med sjöfartsstyrelsen. Landskapsstyrelsen anser att lämpligaste lösningen vore att landskapet övertoge
driften av färjan. Trafiken på Jurmo skulle under sommartid
ombesörjas av m/s Ejdern eller annan färja. Färjfästet skulle
projekteras under år 1968 och byggas under år 1969. Vissa
förbättringar av nuvarande brygga avser landskapsstyrelsen att
låta utföra redan innevarande höst. Dessa möjliggör angöring
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för m/s Ejdern och förbättrar angöringsmöjligheterna för m/s
Skärgårdsfärjan. Mellan Bränc1ö by och Björnholma kan såväl
bro som färja ifrågakomma. Vägbygget Fiskö - Korsö - Björnholma är numera så långt framskridet att en provisorisk färjlinje sommaren 1968 kan öppnas med m/s Ejdern mellan Djurholms färjfäste och den öster om Korsö belägna Röjören. För
ändamålet borde anskaffas flyttbara landgångspontoner, vilka
senare kan användas vid andra färjlägen. Vidare avser landskapsstyre lsen att unders'Ska möjligheterna och planera

för

insättande av en landsvägsfärja till Simskäla.
För anskaffande av nämnda pontoner till en beräknad kostnad om sammanlagt 50.000 mark samt för förberedande åtgärder
för anskaffning av landsvägsfärjor föreslås därtill 50.000
mark. För upprätthållande av trafik vintertid mellan norra
Brändö och Gustav- över ångbåtsrännan genom Skiftet erfordras
en s.k. isfärja, kostnadsberäknad till 10.000 mark. 10.000
mark avses för strömbildare avsedd att hålla färjlägena isfria
10

Ht.V~B.

Bygqande av färjfäste i Kökar.
Anslaq 160.000 mark.
I 1967 års budget fanns upptaget 190.000 mark för byggande
av färjfäste i Sottunga samt vid Kyrkogårdsö. För nya m/s
Kökar återstår att bygga ett färjfäste i Kökar. Land:Skapsstyrelsen har till dags dato icke haft sådan utredning till
hands att definitiv

10

Ht.V~

9.

ställning kunnat tagas var färjfästet

ska 11 byqga.s .• KQs1;nanderna f§r Hc;irparnäs är beräknade medan kal
Ryien för ~valo annu icke forel1gger.
Utrustning. fi)!' bilbesiktningen.
Anslag 5.000 mark.
För landskapets bilbesiktning har tillfälligt utrymme upphyrts. Tekniska anordningar för underlättande av besiktningen
saknas dock. Nödiga förbättringar bcrde vidtagas bl.a. erfordras en upphissningsramp, vilket före<::laget anslag i

första

hand är avsett för.
VI. Polisväsendet. (Rubriken delvis ändrad).
Polisinrättningen i Mariehamn.

lO

Ht. VI~ 1.

Anskaffning av utrustning.
Anslag 1600 mark.
Avser smärre utrustning för grodmän samt till polisinrättningens kansli.
Polisväsendet på landet.

!_o Ht. VI ~ 2 •

Anskaffningar för V?.ktkonto r.
Anslag 5.000 mark.

~
r'.. tå
10-11 Ht.

I

'
-95Anslaget avser anskaffning av telefonsvarare till vaktkonto:ret
i Eckerö samt viss ändring av lokaliteterna för polisen i
Jomala distrikt"
VII. Särskilda anslag.
IO Ht. VII: 1.

Nå tö biologiska forskningsstation samt Björkör naturskyck1sområc1e.
Anslag 14.000 mark.
Vid Nåtö biologiska station erfordras reparation av lidertak
brädfordring av lillstugan samt förnyelse av sjöbodens landgång. Kostnaderna har beräknats till 4.000 mark. Landskapsstyrelsen har planerat iståndsättande av byggnaderna på Björk
ör, medan en del skblle rivas. Kostnaderna kan tills vidare
endast uppskattas.
11

Huvudtit.~ln•

Understödslån.

Kap. I har utökats med ytterligare ett unc1erkapitel "Övriga
näringar". Till detta har överflyttats de tidigare momenten
11 Ht. I:2, Lån för främjande av hem- och småindustri (till
tryggande av sysselsättningen), 11 Ht.III:3, Amorteringslån
för turismens främjande och 11 HtoIII:4, Amorteringslån för
sysselsättningens tryggande, vilka sålunda erhållit momenteringen 11 Ht.

I~8-10.

Ändringarna har föranlett justeringar

av övrig momentnumrering, som nedan icke närmare anges.
I. Näringarnas främjande.
Jordbruket och

dess __ ::,inärinqar samt kolonisationsverk-

samheten.
Lån för byggande av anläggningar för vattenförsörjning (r).
Anslag 250.000 mark. Ökning 50.000 mark. (Tidigare mom. 3).
Med hänsyn till vikten av att vattenförsörjningen på landsbygden kan ordnas och jämväl att avloppsfrågan och vattenskyddet i anslutning därtill kan ordnas föreslås anslaget höjt.
Läsandet av vattenförsörjningen på den 3ländska landsbygden
har dock kommit igång relativt sent. Tillbudsstående medel
har visat sig otilJräckliga för de vattenanläggningar som
nu planeras och är aktuellaQ
I riket har upptagits såsom lån vattenförsörjningsanläggningar, under år 1967 11 milj. mark medan för år 1968 föreslås 18 milj.mark.

l!.

Ht.J~3.

Jorddispositionslån (r). (Tidigare mom. 4).
Anslag 800.000 mark. Ökning 100.000 mark.
Tidigare anslag har visat sig otillräckligt för att fullt tjäna sitt ändamål.

-96Skogsbruket.
Ht.I:7.

11 Ht.
(Rubriken ändrad).

Lån för skogsförbättringsarbeten (tid. moment 8).
Anslag 220.000 mark. Ökning 161.600 mark.
Med hänvisning till motiveringen under 6 Ht.IV:B och då i
rikets budget för år 1968 föreslagits skogsförbättringslån
till ett sammanlagt belopp om 35 milj. mark föreslås anslaget höjt.
Övriga näringar. (Nytt underkapitel).

11 Ht.I:8.

Lån för främjande av hem- och småindustri (tid. 11

Ht.I~2).

(Rubriken delvis ändrad).
Anslag 500.000 mark. Ökning 100.000 mark.
För småindustrilån, lån åt industriella produktionsinrättningar samt iån åt industrialiseringsfonden har i riksbudgeten föreslagits sammanlagt 92 milj. markj Därtill observeras lån för främjande av krafthushållningen och exporten.
Med tanke på att hittills ur landskapets medel erbjudna
lån icke tillnärmelsevis kunnat täcka efterfrågan och en
förutsättning för att starta och utveckla industrier, är
tillgång till kapital med rimliga lånevillkor, föreslås
anslaget höjt.
11 Ht. I~ 9.

Amorterinqslån för turismens

fr~mjande

(tid. 11

Ht.III~3).

Anslag 300.000 mark. Ökninq 150.000 mark.
Kraven på högre standard ifråga om turistanläggningarna har
ökat under de senaste åren, vilket medfört större kapitalbehov. Vidare förmärks ett större intresse för större anläggningar eller uppförande av flera småstugor samtidigt. Landskapsstyr~lsen

anser det önskvärt att dylika anläggningar

skulle kunna stödas i högre grad än tidigare då de visat
sig bärkraftiga. En höjning av standarden är även eftersträvansvärd med tanke på den internationella marknaden och konkurrensen där. En höjning av anslaget är också motiverat för
att kunna understöda turistanläggningar i skärgården vilket
såsom u-område borde medges högre lånebelopp.
l_l Ht. I~ 10.

Amorteringslån för tryqgande av sysselsättninq8n (tid.11 Ht.
III:4.)
Anslaget oförändrat 50.000 mark.
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Ht.i

II. Undervisnings- och bildningsväsendet.
Amorteringslån för folkskolbyggnader (f).
Anslag 400.000 mark. Ökning 500000 mark.
Tidigare anslag synes på grund av kostnadsstegringar bliva
otillräckligt.
III. Särskilda anslag.
11 Ht.III:l.

Bostadslån.
Anslag 1.200.000 mark. Ökning 200.000 mark.
Motsvarande anslag i rikets budgetförslag för 1968 har ökats
från 215 milj. mark till 250 milj. mark.
Med beaktande härav och stegringen av byggnadskostnaderna
har landskapsstyrelsen föreslagit ett belopp nödigt för att
kunna bevilja lån som kännbart skulle påverka hyrorna.

11 Ht.III:2.

Lån för främjande av bostadsbebyqgelse i av husbocken utsatta
trakter.
Anslag 40.000 mark. Ökning 10.000 mark.
Tidigare anslag synes otillräckligt.
Ordningsnumren för följande moment har ändrats.

11 Ht.III:4.

I landskapslagen om __ psykiskt utvecklingsstörda förutsatta
lån (f).
(Momentet nytt) .
Anslag 50.000 mark.
Se motiveringen under 8 Ht. !:14.

{11 Ht.III:6).Mariehamns stad för utbyggnad av hamnanläggningar.
Anslaget föreslås utgå. Minskning 450.000 mark.

Till Ålands Landsting.

Fornminnesvården bar varje år erhållit betydande anslag i Landskapets
budget. Dessa anslag är också välbefogade med beaktande av att vi för kommande släkten bör bevara vår gamla svenska kultur och dess sedvänjor, dessutom har Landskapet förpliktelser mot de turister som årligen besöker Åland.
Eckerö Hembygdsgård är, med sitt komplement Poetrotemuseet, en mycket
stor turistattration i Eckerö och en tillgång för hela Landskapet.
Iordningställandet och underhållet av museet fordrar årligen stora penningbelopp som dock museet och hemgygdsgården själva, under nuvarande förhållande,
kan finansiera. Problemet är att de årliga amorteringarna på lånet för inköpet av fa&tigheten oroväckande anstränger den annars välbalan~erande budgeten.
Jag kan tacksamt medd4la att hembygsföreningen år 1964 fick mk 2.ooo,s-0m understöd vid inköpet av bygdegården.
Emedan betydande skulder ännu behäftar detta köp får undertecknad vördsamt föreslA
}:, : I'>-

V

att Landstinget måtte under V Ht o ...i:l:S Fornminnesvården, i ordinarie inkost- och utgiftstat
för Landskapet Åland under år 1968, höja anslaget för underhåll och inlösen av gamla byggnader till mk 4 0000,- samt därav reservera som
understöd till Eckerö Hembygdsgård mk 20000,-.
Mariehamn den 18 november 1967.

~,{'/ cL/cL"~?
Runar Wilen
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Till Ålands Landsting.

r och med tillkomsten år 1957 av bilfärjan Föglö på linjen

I

·-·
,-.·

~
I

I

Degerby - Svinö undergick föglötrafiken en genomgripande strukturförändring, som i ett slag förbättrade skärgårdskommunens
kommunikationer och möjliggjorde bilburen gods- och persontrafik
med fasta Åland. Vad detta betyder för föglötrafiken framgår
därav att denna kraftigt ökat från år till år. Så transporterades exempelvis år 1966 personer till ett antal av 62.500, personbilar 14.500 och 2.400 lastbilar, detta trots att färjan detta
år under tiden 19 jan. - 15 april var upplagd på grund av ishinder och under tiden 2 - 30 juni på grund ·a·v över-syn, således
inalles 114 dagar eller nästan en tredjedel av året.
Ehuru färjans trafikkapacitet avsevärt förbättrats genom anställandet av dubbla besättningar och utökande av dess maskinstyrka, kvarstår ännu problemet med menförestrafiken. Då färjan,
somt.ex. av förhållandet under år 1966 framgår, under relativt
långa perioder tvingas till uppläggning på grund av ishinder,
uppstår stora svårigheter för upprätthållandet av nödvändig trafik för mjölktransporterna och övrig nyttotrafik. Då därtill
vintervägarnas vara eller icke vara numera dragits i tvivelsmål,
kan situationen bliva prekär, därest andra utvägar icke utfinnas.
I och med tillkomsten av den kraftiga Kökar-färjan synes emellertid en lycklig lösning av problemet vara möjlig. I landstinget
uttalades i dessa sammanhang förslag om att denna färja borde
kunna upprätthålla den nödvändiga trafiken på Föglö under menföres tid, då ju färjans ordinarie rutt löper på endast något
hundratal meters avstånd från lämpliga angöringspunkter i norra
Föglö, dit vägförbindel se från övriga delar av socknen redan finnes.
Kommunalfullmäktige i Föglö har i sådant avseende redan den
14.6.1966 beslutat ingå till landskapsstyrelsen med anhållan om
att landskapsstyrelsen måtte låta undersöka möjligheten att an-

l ägga ett menföresfärjfäste för Kökar-färjan i

Vargskär jämt

nödiga tillfartsvägar samt tillika planera fästet så, att d e
samtidigt kunde t jänstgöra som angöringsplats för menföresfartyget Aranda eller eventuella andra menföresfartyg vinter
då Degerby brygga ej kan angöras.
Då det icke kommit till Föglö kommuns kännedom att lands k
styrelsen vidtagit några åtgärder i ovannämnt syfte och då i
föreliggande budgetförslag ej ingår något anslag för ändamå l
som nu mera än tidigare, måste anses påträngande och brådska
få vi undertecknade vördsamt anhålla att Landstinget för und
sökningar om lämpligt ställe för en angöringsplats i Vargskä
för menförestrafiken på Föglö samt för anläggningens projek t
måtte i landskapets ordinarie budget för år 1968 under 10 Ht
upptaga ett anslag om 3.000 mark.
Mariehamn, den 18 november 1967.

\
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Till Ålands landsting.

Trafiken till Nötö i Föglö kommun går nu över en liten handdriven träfärja, som skötes av trafikanterna själva. Den tillåter
ingen tyngre lasttrafik och när isen lägger är det totalt stopp.
nenna trafikm9jlighet var säkert ett betydande framsteg när den
kom till. Men utvecklingen går framåt och kraven stiger hela tiden.
net är också ett erkänt faktum att ökade trafikmöjligheter ger anledning till större trafik. Likaså är det ett faktum att varje
form av ·varuomsättning, såväl produktions- som konsumtionsvaror,
undan för undan kräver snabbare och tillförlitligare transportmöjligheter . Detta gäller såväl enskilda byar som kommuner och
större samhällen.
Som exempel på Nötö bys behov av tillförlitlig vägförbindelse
kan nämnas bl.a. mjölkproduktionen och barnens skolgång. Mjölkproduktionen är nu överallt i skärgården en av de viktigare inkomstkällorna. Både ur arbetssynpunkt och som en följd av ökade
kvalitetskrav är denna prnduktionsgren direkt beroende av bästa möj
liga kommunikationer. I Nötö by bor unga familjer med barn. Skolvägen gar över ifrågavarande vatten till Jyddö by. Att detta är ett
besvärligt förhållande är allmänt erkänt.
En fast förbindelse till Nötö kunde enligt vår mening med
fördel få formen av en bank, med öppning endast för små båtar.
Med tankj e på den stora betydelse en sådan förbindelse skulle få
för den berörda befolkningen och emedan det knappast är något stDrt
projekt, varken tekniskt eller ekonomiskt, anser vi att det bör

g enomföras enli g t samma principer som för övrigt tillämpat
iI

.1

•'
utvecklingen av vägndtet
i skärgården. För projektets snar

förande anser vi det lämpligt att det undersöks och projeki
i god tid under 1968 och. själva genomförsndet av bygget be11
ordinarie budgeten för 1969. Med hänvisning till det ovananförda fär vi vördsamt f örq
att Landstinget måtte under 10 Ht. V
ordinarie inkomst- ochvutgiftsstaten för
skapet ~land under år 1968 införa ett an
2.000 mk för projektering av en fast väg
bindelse mellan Jyddö och Nötö byar i Fö
kommun.
Mariehamn den 18 november 1967.
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