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r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till ordinarie in

komst- och utgiftsstat för landskapet 

Åland under år 1972. 
Föreliggande framställning om ordinarie årsstaten för 1972 innefat

tar icke några nyn och till' b_eloppe t större investeringsanslag. Bud

getens slutsumma är det oaktat 11 1 3 % större än föregående år. Det 

expansiva skede som samhället och även förvaltningen befinner sig i ." 

bar uppenbart satt sin prägel på de olika budgetäskandena. Inom ramen 

för budgeten f~religger förslag till åtgärder inom olika områden. Till 

en stor del avser förslagen åtgärder föranledda av i statsf örslaget 

aviserade planer och även av landskapslagen om den ekonomiska utveck

lingen under åren 1970-1975. Avsikten var ursprungligen att landskaps

styrelsen före inledandet av budgetbehandlingen skulle haft möjlighet 

att i sin helhet ta del av utvecklingsdelegationens förslag. Detta 

har dock icke varit möjligt utan landskapsstyrelsen har endast i huvud

drag kunnat ta del av utvecklingsdelegationens förslag. 

Utvecklingsåtgärder. 

Utvecklingsdelegationens betänkande II innehåller förslag till eko

nomiskt-politiskt prog:cam för landskapet Åland 1972-1976. I betänkandet 

ingår även redogörelse för de åtgärder delegationens betänkande nr I 

föranlett. Delegationen anger att tidsramen för nu avgivet betänkande 

varit knappt tilltaget då det gällt att för det nya landstinget och 

inför budgetbehandlingen presentera ett arbetsdugligt utgångsmaterial. 

Delegationen har dock haft tillfälle att anlita många sakkunniga och 

intresserade organ, som insamlat och bearbetat stora delar av det om

fattande material som ligger till grund för utvecklingsprogrammet. 

Delegationen anger förslaget som ett första långsiktigt regional

ekonomiskt handlingsprogram för landskapet Åland. Programmet sträv~r 

till att t~llvarata de möjligheter som utvecklingsområdeslagstiftningen 

ger och anger riktlinjer för en självständig åländsk ekonomisk politik 

på längre sikt. 

Betänkandet kommer att tillställas landstinget ungefär samtidigt 

som föreliggande framställningar med förslag till landskapets årsstater 

för år 1972. Landskapsstyrelsen har såsom nämnts tills vidare endast 

haft möjligheter att få en översiktsbild av betänkandets innehåll. Av 

tidsskäl har det därför icke varit möjligt att i budgetbehandlingen 

beakta de i utvecklingsprogrammet upptagna förslagen. Då betänkandet 

även skall gä på remiss till alla berörda parter, anser landskapssty

relsen det riktigt, att först därefter behandla betänkandet och såvitt 
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gäller budgetmässiga åtgärder erforderliga ännu under 1972 uppta dessa 

tilläggsbudget för sagda år. 

I detta skede måste därför utvecklingsdelegationens betänkande ses 

som en utgångspunkt för vidare diskussioner och analyser. Utvecklings

delegationen framhåller även att behandlingsprogrammet i särskilda av

seenden bör kompletteras och justeras och möjligheterna att realisera 

förslagen under förevarande utvecklingsperiod bör granskas. 

Det omfattande utredningsmaterialet som innebär en djuplodande ge

nomgång av det åländska näringslivet, dess behov och önskemål, bör dock 

redan nu kunna ge värdefulla synpunkter på åtgärder erforderliga från 

landskapets sida. 

_!pdringar i administratj.onen. 

De viktigaste av de nu föreslagna ändringarna avser förvaltningen 

av frågorna hörande till urtdervisningsväsendet samt hälsovården. För 

undervisningsfrågorna inkluderande vissa allmänna kulturella ärenden 

föreslås under 5 Huvudtiteln inrättandet av en särskild byrå under 

namnet skolbyrån. För ärendet redogöres ingående i motiveringen till 

I kap. i 5 Huvudtiteln. 

Inom hälsovårdsförvaltningen föreslås, under förutsättning att de 

:tOrmella frågorna kan lösas, inrättandet av en landskapsläkartjänst 

och en kanlisttjänst. De nya tjänsterna skulle, tillsammans med tidi

gare förefintliga, utgöra en motsvarighet till rikets distriktsför

valtning inom social- och hälsovården med de uppgifter som därutöver 

filranledes av självstyrelseförvaltningen. För frågan redogöres under 
4 Ht. I kap. 

I vartdera fallet följer förslagen organisationsplanen såsom den 

uppskisserats i förslaget till ny förvaltningslag och förslaget till 
landskapets centrala ämbetsverk. 

Undervisning inom hotell- och restaurangbranschen _som avsågs ske 

i regi av en särskilt för ändamålet grundad förening eller stiftelse 

med bidrag från landskapeti har efter särskilda överväganden och efter 

diskussion med riksmyndigheterna lämpligen ansetts kunna arbeta såsom 

en landskapets skola, administrerad såsom en avdelning under Ålands 

yrkesskola. Med beaktande av'att den slutliga formen för administra

tionen, beroende på bl.a. bidragsfrågorna och motsvarande nyinrättade 

statliga skolor ej klarlagts, har erforderliga anslag upptagits under 

ett särskilt kapitel, 5 Ht.XI kap. 

Ålands lantmannaskola har denna höst varit tvungen att inställa den 

ordinarie vinterkursen på grund av ett för litet antal sökande. Detta 

medför att skolan måste frångå sitt sedvanliga program och arrangera 

ett större antal kortare kurser. I anledning av den uppkomna situationen_ 

och då man utgått ifrån att elevrekryteringen kunde tänkas ske bättre 
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genom yrkesskolan, har direktionen föreslagit ett samarbete med Ålands 

Yrkesskola. Samarbetet skulle vidta omedelbart och på försök gälla 

innevarande läsår. Om försöket skulle visa sig lyckat föreslås att 

lantmannaskolans verksamhet införlivas fullständigt såsom en avdelning 

inom yrkesskolans ram. Förslaget avses ge en bättre helhetslösning 

än andra föreliggande alternativ och samtidigt ge underlag för att 

trygga fortsatt undervisning inom lantbruksområdet. I huvudsak skulle 

även fortsättningsvis lantmannaskolans lokaliteter utnyttjas för denna 

lantbruksundervisning men även samtidigt utnyttjas för andra yrkes

kurser. 
Landskapsstyrelsen har omfattat förslaget men tills vidare icke 

ansett detta föranleda någon ändring i budgetuppställningen, varför 

Ålands lantmannaskola fortsättningsvis upptages som ett särskilt kapi

tel under 5 Huvudtiteln. 

Personal och pVlöningar. 

I statsförslaget förutsättes att nettoökningen av antalet tjänster 

och befattningar inom statsfö:r;valtningen skulle öka med c. 2 %. Av 

dessa är huvuddelen sådana nyinrättade extra ordinarie befattningar 

som avser att stabilisera tidigare tillfälliga funktionärers ställning. 

Reserveiing för allmänna lönejusteringar har gjorts till c. 8 % av lö

nesumman. 

I landskapets årsstat har bl.a. ovan i motiveringen nämnda ändringar 

i organisationen föranlett inrättandet av vissa nya tjänster. Dessa 

notiveras dock i huvudsak av redan tidigare i statsförvaltningen genom
förda ändringar och nyanställningaT. 

Vid beräknandet av lönerna har utgåtts ifrån de för motsvarande 

statliga löneklasser i enlighet med UK-avtalet fastställda lönetabel

ler, vilka är gällande fram till 1.3 1972. Såsom reservering för jus

teringar under år 1972 har observerats c. 8 % av anslagen under avlö
ningsmomenten. 

Till budgetframställningen har anslutits en särskild tjänsteför

teckning med angivande av samtliga tjänster och befattningar jämte 
löneklass. 

Såsom i allmänna motiveringen till första tilläggsbudgeten för 

1971 angavs sker numera löneuppgörelserna för statens tjänstemän i 

enlighet med en lag om tjänstekollektivavtal och därtill anslutna la

gar. Det statliga tjänstekollektivavtalssystemet förutsätter att av

tal i samma ordning träffas om vissa andra anställningsvillkor och 
förmåner. 

Landskapet såsom arbetsgivare och dess tjänstemän såsom arbetstaga

re står utanför detta avtalssystem. Landskapsstyrelsen har emellertid 
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redan tidigare förutsatt att de statliga avtalen såvitt rör löner 

och därtill anslutna eller nära förbundna förmåner direkt skall till

lämpas inom landskapsförvaltningen. Finansutskottet har i sitt be

tänkande över landskapsstyrelsens framställning nummer 18/1971 angåen

de första tillägg till årsstaten för 1971 ansett att landskaps:tyrelsen 

av rent praktiska skäl skulle vara berättigad att iaktta villkoren i 

dessa kollektivavtal men samtidigt emotsett åtgärder för undanröjande 

av de formella hindren för avtalens tillämpning. 

Genom att landskapet står utanför kollektivavtalen och inte har. 

möjligheter att följa underhandlingarna och dessutom har svårigheter 

att få fram resultaten av förhandlingarna uppstår rent praktiska svå

igheter. En anslutning i någon form till detta kollektivavtalssystern 

sl.'Ulle otvivelakt.igt medföra vissa fördelar om det av formella orsa-

cker annars kunde verkställas. En anslutning innebure dock fullmakt 

för de centrala avtalsdelegationerna att träffa avtal om landskapets 

tjänstemän och befattningshavare och på sådant sätt undandraga land

skapsstyrelsen både ansvaret och möjligheterna att direkt pröva lönerna. 

lagstiftningen angående kollektivavtal hänföres till rikets 

borde en för landskapet avpassad form av avtalsmöjligheter 

Bundenheten vid rikets avlöningsnormer medger visserligen icke 

avvikelser annat än när det gäller den praktiska tillämpningen 

det vore av vikt att landskapets tjänstemän och befattningshavare 

möjlighet att bevaka sina intressen och annat som gäller tillämp-

av kollektivavtal som t.ex. sociala förmåner. Landskapsstyrelsen 

.n.;.:kommer härför att tillsätta en delegation eller arbetsgrupp som även iör
beredelsevis skall handlägga löneärendena. 

De gropjusteringar som på basen av kollektivavtalsförhandlingarna 

genomfördes i riket under år 1971 och vilka landskapsstyrelsen med-
gavs fullmakt att genomföra, har angetts i detaljmotiveringen. Vissa 

justeringar, om vilka klarhet tidigare under året inte erhållits före

slås nu justerade. Övriga framställningar om lönejusteringar och an

Btällningsvillkor kommer att hänskjutas till förenämnda lönedelegation. 

Landskapsstyrelsen räknar med att dessa frågor skall kunna handläggas 

Sedan uppgifter från de statliga kollektivavtalen för nästa period 

föreligger. På detta sätt undvikes även att lönefrågorna av landskaps

styrelsen behandlas två gånger om å:cet. Landskapsstyrelsen förutsätter 

att de då godkända besluten skall kunna verlrntällas utan att frågan 

särskilt föres till landstinget" 

Samtidigt som den ovannämnda tjänsteförteckningen anslutits såsom 

bilaga har i sifferuppställningen de tidigare tjänstebeteckningarna 
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borttagits och under avlöningsmomGntet angivits endast grundlöner och 

rsarvoden samt dessutom övriga tillägg. Momenten har ändrats till för

slagsanslag utan att detta särskilt angivits i motiveringen. 

I anslagen för socialskyddsavgifter har beaktats att arbetsgivarens 

andel när det gäller i socialskyddsavgiften ingående sjukförsäkrings

premie kommer att höjas med 0,25 % räknat från 1.1. 1972. 

Särskilda ärenden. 
Frågan om befolkningsskyddets organisation inom landskapet såvitt 

rör landskapsmyndigheternas inkoppling på frågan och bevakande av 

landskapets intressen har tills vidare inte kunnat klarläggas. Av-sik

en hade varit att innevarande höst erforderliaa kontakter sl{ulle ta

its men av olika orsaker har detta icke varit möjligt. Problemet har 

accentuerats genom att vissa kommuner i landskapet åla~ts 

anskaffa materiel som hänför sig till befolkningsskyddsuppgifterna. 

Finansutskottet har i sitt betänkande över framställningen till 

e årsstat för 1971 bl.a. upptagit frågan om bildande av ett 

ärskilt holding-bolag för landskapets aktieinnehav. Frågan har icke 

mer ingående diskuterats i landskapsstyrelsen och torde med land-

skapets tills vidare bEgränsade aktieinnehav inte vara aktuell. Iiand

styrelsens åsikt är dock att f'rågan borde utredas men även orn 

skulle visa sig praktiskt med ett dylikt bolag, borde målsättningen 

dess verksamhet, lösamhetskrav och frågan om vilka investeringsob

jekt som kan komma i fråga slås fast. 

Övriga av finansutskottet diskuterade frågor, som förutsatte åtgär

der från landskapsstyrelsens siQa beröres i huvudsak på andra platser 

i allmänna eller detaljmotiveringen. 

TV-frågor. 

:Den 28-29 sistlidna oktober månad anordnades i Köpenhamn en nordisk 
TV-koni'erens. Från Åland del tog landstingets dåvarande talman och med

lemmen i NR:s kulturutskott Thorvald Eriksson samt äldre landskapssek

reteraren Jan-Erik Lindfors. Vid konferensen diskuterades olika möjlig

heter att förbättra samarbetet på televisionens område. Konferensen 

Uppehöll sig härvid i huvudsak vid möjligheterna att på olika sätt ut

vidga nordvisionssamarbetet men också andra alternativ diskuterades. 

:Det föreföll vid diskussionerna ganska uppenbart~ att de åländska önske

målen om fullgod sebarhet över hela landskapet av Sveriges tele~isions
program kunde få förverkligas utan framförallt juridiska och ekonomiska 
invändningar från-upphovsmännens sida. 

Landskapsstyrelsen har som känt ett avtal med Svenska Tonsättares 
Internationella lVlusikbyrå (STIM) och med ett antal av STIM. före trädda 

rganisationer angående rätt till återutsändning över Åland av Sveriges 
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izadios televisionsprogram 1 och 2. Detta avtal, som gäller till ut

gången av år 1973, medger fri rätt till återutsändning av program 1 
och återutsändning emot viss årlig avgift av program 2. Därutöver har 

Sveriges Radio anskaffat skriftliga medgivanden till återutsändning 

över Åland av svenska och utländska televisionsprogram från ett stort 

antal företrädare för upphovsmän och programproducenter. 

Innevarande år har Finlands Rundradio inlett sändningar över en 

ny, kraftig televisionssändare· i Nyland. Denna nya sändare omöjliggör 

praktiskt taget helt och hållet direkt emottagning i den östra åländska 

skärgården av Väddösändarens programurval. Omedelbart sedan denna stör

ningseffekt blev känd, trädde företrädare för landskaps styrelsen i kon

takt med Rundradions led..ning och framförde allvarliga klagomål i saken 

och från Rundradions sida Utlovades diskussioner i Mariehamn. Av olika 

orsaker önskade Rundradions representanter framskjuta detta möte till 

omkring instundande månadsskifte november/december. 

Vid nämnda TV-konferens framfördes från åländsk sida såsom efter

strävansvärt mål i första hand möjligheter till återutsändning av Väddö

sändarens progrrun över de delar av landskapet, som icke störningsfritt 

kan nås av sändarens direkta signal.Eftersom tekniska och juridiska 

hinder för en sådan återutsändning icke bör föreligga, återstår sålunda 

de svårigheter och problem som kan var2 förenade med själva återutsänd

ningsverksarnhe ten. Dessa problem kommer att tagas upp vid de utlovade 

diskussionerna med Finlands Rundradio, i dess egenskap av koncessions

innehavare och ägare till anläggningarna i Smedsböle. Nämnas bör, att 

kostnaderna för en sådan apparatur och dess installation som skulle 

tillförsäkra önskad sebarhet kan - beroende på vilken teknisk lösning 

som är möjlig - komma att ligga mellan 0,3 och 1,3 milj. mark. Avgöran

de är, förutom den tekniska lösningen, även möjligheterna att lösa fi
nansieringen. 

Landskapsstyrelsen förutsätter att underhandlingar med Rundradions 

representanter skall ske på utsatt tid och att resultatet sålunda skall 

kunna delges landstinget redan under innevarande session. 

Långtidsplaneringen. 

Översiktsplaneringen när det gäller landskapets investeringar ges 
På samma sätt som senaste år i form av en principbudget närsluten såsom 

bilaga. Där upptas de större investeringar, som är aktuella under år 

1972-1977. Angivelser i kolumnen '1978 eller senare avser att understry

ka att någon definitiv bindning till visst år inte eftersträvas eller 

ens möjlig att fastslå beträffande anslag som måste uppskjutas mer 
fem år i tiden. 
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Behovet av en någorlunda säker långtidsplcm ering konstaterades 

från landskapsstyrels ens sida i budgetframställningen för år 1971 .. Sam.,.. 

tidigt måste konstateras att principbudgeten såsom den nu föreligger 

icke fyller de krav som ursprungligen stQlldes. Långtids- eller prin

cipbudgeten borde 9 även om den omfattar enbart landskapets investe

ringar 9 vara en viktig inf'ormati on skälla för kommuner och möjligen 

även det privata näringslivet 9 då landskapets investeringar ofta di

rekt ingriper· i den kommunala ekonomin och i viss mån påverkar ka

pitalmarknaden. Närings ekonomiska sektion en vid utveckling sdele ga tio

nen har poängterat betydelsen av att landskapets långtidsbudgetering 

vidareutvecklas så 9 att även kommuner och andra bidragsberättigade 

ekonomiska subjekt ur den kan erhålla nödiga uppgifter för sin egen 

långtidsbudgetering. Sektionen anser vidare att såväl landskapets som 

kommunernas och kommunalförbundens långtidsplaner borde sammanföras 

till en ekonomisk långtidsplan för hela den offentliga verksamheten. 

Samtidigt borde upprnärk sammas sambandet mellan näringslivets planer 

och de offentliga samfundens. Såsom ett ytterligare steg borde den 

ekonomiska planeringen koordineras med den fysiska planeringen~ 

I den mån investeringarna i landskapet är beroende av motsvarande 

åtgärder i riket borde även i anslutning härtill riksmyndigheternas 

planering och derns prognoser granskas. 

Extra ordinarie anslag. Anslagen för byggnaderna i Projekt 77 är 

fortfarande tidsmässigt utplacerade såsom tidigare. Frruilställning om 

tillägg till extra ordinarie anslaget för turis thotellet har god

känts av riksrnyndighe terna och landskapsstyrelsen förutsätter att 

entreprenadkontrakt skall tecknas i november månad. 

Under rubriken extra ordinarie anslag har förts den s.k.etapp III 

av Ålands yrkesskola 9 sedermera ändrad till Ålands sjömansskola 
) 

för vilken extra ordinarie anslag begärdes hösten 1970. För tekniska 

skolan. som tidigare ingick under rubriken 11 Byggnader för sjöfarts

undervisnin g" har upptagits särskilt anslag fortsättningsvis år 1978 

eller senare. Framställningen om extra ordinarie anslag för Alands 

sjömansskolas byggnad. har inte slutbehandlats av Ålandsdelegationen. 

Ej heller har framställningen om extra ordj_narie anslag för ~

odlingsao stal t~ slutligt 1handlaet;s av Ålandsdelegationen 9 varför tids

angivelsen är osäker. 

Direktionen för Ålands yrkesskola har frmnhållit att elevinternatet 

Vid yrkesskolan~ på gri.1nd av ändrade förhållanden~ borde byggas redan 

år 1973-74 mot att tidigare angivits 1977 eller senare. j~ven om situa

tionen nu i:..i,r n~igot ändrad beträffande behovet av internat~ har land-
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skapsstyrelsen icke ansett sig kunna justera den förutsatta tidpunk-

ten för byggandet. Elevinternaten borde även s811lordnas för olika 

skolor. 
Erforderliga utredningar för begäran om extra ordinarie anslag 'f'ör 

landskapets elkraftförsörjnin g inklusive stamlin j er hade förutsatts 

föreligga för att lämnas till landstinget under innevarande session. 

Utbyggnad av stamlinjenätet pågår 9 medan kabeln för elkraftförsörj

ningen från Sverige torde levereras först år 1973. Frågan om anslagen 

är av ordinarie eller extra ordinarie natur har 1 och med placeringBn 

i principbudg9ten icke slutligt avgjorts. 

Ordinarie och en~kilda medel. Sjukhusnämnden har angivit behov av 

läkarbostädeE vid centralsjukhuset att uppföras under åren 1973-74 och 

tillbyggnad eller modernisering av vårdavdelniDgBf:.. under år 197 4-75. 
_.. -
Kostnaderna har för den förstnfu .. mda investeringen beräknats till 0 9 4 

milj. mark och för den senare till 0 9 85 milj. mark. Vardera kan anses 

vara av ordinarie natur. Tills vidare har landskapsstyrelse~ 9 som icke 

haft möjlighet att närmare granska motiveringarna 9 hänfört vardera pro

jektet till senare tidpunkt än Vad som begärts. Vardera är nya projekt. 

I fråga om y__ägbyggnadsans1_agen har tidsangivelserna för vägarbete

nas påbörjanden framskjutits utan att enligt uppgift därför tidpunkten 

för deras färdigställande avses ändras. Väganslagen har i tidsangivel

serna visat sig vara icke helt realistiska och bör till nästa år över

ses och kritiskt granskas. 

Qvriga långtidsQrognoser. 

Utöver långtids- eller principbudgeten för investeringar har land

skapsstyrelsen ansett det angeläget att i mån av möjlighet fästa av

seende vid utvecklingstendenserna när det gäller verksamhet inom sär

skilda områden. Beträffande social- och hälsovården ingår såsom fri

stående bilaga en sammanfattning av de prognoser riksmyndigheterna ut

arbetat sås om de framgår ur statsförslage ts översikt av utvecklingen 

för år 1973-76. 

Yrkesutbildningen behandlas ingående i utvecklingsdelegationens 

betänkande nr II medan utvecklingen på gru.nd skolans område presenteras 

i ett särskilt av landskapets skolplaneringsnämnd utarbetat betänkande. 

Den skattefinansiella utjämningen. 

Avräkningen för 1969 som slutfördes under år 1971 innebar att det 

slutliga avräkningsbeloppe t fastställdes till 27. 459. 977 mark. Då 

såsom förskott erhållits 28 milj. mark har landskapet 9 inklusive utom 

kolumn smllda poster 9 ålagts återbetala c. 540.000 mark. De utom ko

lumn st-3.llda posterna utgjorde sju~ om sanm1anlagt 23.876,20 mark. För 
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1970 har erhållits ett förskottsbelopp om 31 milj. mark och prelimi

nära beräkningar skulle visa stt lrn1dskape t ytterligare borde erhålla 

c. 2 milj. mark. Denna återbetalning kommer dock att ske först under 

1973 och innebär att 9 till dess, 1311dskapets kassaställning därav be

lastas i hög grad. Förskottsbeloppet för 1971 utgjorde ursprungligen 

32,5 milj. mark men har genom särskild framställning under året. höjts 

med 3 milj. mark. Det oaktat har landskapets kassalikviditet under 

året varit otillfredsställande, ett förhållande som kommer att bestå 

under år 1972, dels av den orsaken, att såsom nämnts utjämningsbeRop

pet för 1970 erhålles först 1973 och dels genom att begärt förskotts

anslag för 1972 om 36 milj. mark, nedprutats i statsförslaget till 

34 milj. mark. 

Vid senaste remissdebatt i landstinget liksom även i finansutskot

tets betänkande över årsstaten för år 1971 berördes frågan om det skat

tefinansiella förskottsanslagetB förhållande till budgeteringen ur prin

cipiell synvinkel. Landskapets behov av medel skall enligt självstyrel

selagen i avbidan på utjämningen tillgodoses genom årliga, ~på fram

ställning av Ålandsdelegationen i stntsförslaget upptagna, till skä

ligt bel opp uppskattat förskott. Detta borde innebära att de av la,.ri d

skapet frrunförda äskandena på förskottsbelopp, som g:rundsr sig på sär

skilda uträkningar och även är särskilt motiverat, borde beaktas till 

sitt fulla belopp särskilt om förhöjningen icke är att anse såsom o

no~~~·t Även i det fall att anslaget vore större än normalt på grund 

avfsärskilt byggnadsprojekt borde det skattefinansiella förskottet 

höjas om rnoti vering härför kan anföras vid beg~an om förskottsanslaget. 

Ordalydelsen i självstyrelselagen tyder dock på att skäligheten av be

loppet kan prövas av Ålandsdelegationen men icke av andra myndigheter. 

Såsom finansutskottet framhåller binder detta förskottsbelopp natur

ligtvis inte landstinget men det torde vara landskapets ensak att 

uppbringa ytterlig8.Ie medel i fråga om lån i det fall förskottsansla

get icke är tillfyllest och först i nvräkn:irgen kunna påräkna kompensa

tion. Landskapet kan icke förutsätta att Ålandsdelegationen på förhand 

Vid begäran om förskottsanslag 9 tar ställning till kompensationsf.rågan 

t.ex. för något särskilt kostnadskrävande projekt. 

Statrevisorerna har i sin berättelse för 1969 kommenterat anslagen~ 

såväl ordinarie som extraordinnrie till landskapet Ålo.n d under tids

perioden 1961-69 och samtidigt into.gi t en tabell över de utbetalade 

summorna. Land.ska psrevisorerna har i sin berättelse intagit redogörelsen 
i sin helhet. 

Landskapsstyrelsens kamrerarlrnntor hur granskat statsrevisorernas 
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samnanställning och därvid kommit fr8rn till andra siffror än de stats

revisorerna anger. Enligt kamrerarkontorets utredning har i skattefi

nansiell utjäwning under samma tidsperiod erhållits 161.515.620 mark 

och i form av extraordinarie anslag har under samma tidsperiod till 

landskapet utbetalats 8.898. 712 mark. Utredningen visar att den av 

statsrevisorern.a angivna totalsumman rnorn 175.219.592 mark är 4.805.260 

mark för hög. I karnrerarkontorets utredniY1g har i fråga om extraordi

narie anslagen beaktats endast vad som under sagda år faktiskt ut

betalats. Observeras bör härvid att de stora extra ordinarie an slagen 

för projekt 77 innefattande turisthotellet, självstyrelsegården och 

museum jämte tillhörande anläggningar icke ingår i förenäwnda summa för 

extraordinarie anslag, då under sagda år något byggnc:idsanslag inte 

utbetalats. 

För ordinarie medel har beaktnts endast vad so:in slutligt erhållits 

för vederbörande år~dvs .. senare skedd utjämning har hänförts till det 

är utjämningen berör. Detta förfaringssätt är det enda som ger möjlig-

; het att få fran1 ett riktigt och rättvisande resultat. Statsrevisorernas 

beräkningar utgår från ett beräkningsstitt som icke tar hänsyn till av

räkningen och ger därför vis sa duobleringar. 

J-rsstatens uppställning och ~ämförande siffermaterial. 

Föreliggande förslag till årsstat följer i huvudsak uppställningen 

i tidigare årsstater. Bland ändringarna observeras dock 9 att under 

avlöningsmomentet upptagit~ endast grundlöner och årsarvoden jffinte 

övriga löneanslag, medan den egentliga förteckningen över tjänstemän 

och befattningshavare hänförts till en skild bilaga. 

Vidare har. på grund av änd:r::ingar i organisationen första och andra 

kapitlena under 5 Huvudtiteln bytt plats och såsom ett nytt kapitel 

införts .Ålands hotell- och restaurangskola under kapitel XI. 

Slutsurnro.o.n i rikets budgetförslag för 1972 är c. 15 % högre än 

motsvarande förslag för 1971. Konsumtionsutgifterna hc:i.r stigit med 

samma procentsats medan investeringsutgifterno. stigit med 19 %. 
Förvarande förslag till landskapets ordinarie årsstat upptar ut

gifter ti 11 sammanlagt c. 51 9 6 milj. mark. Ökningen är totalt 11, 3 % , 
Med beaktc:md,e av att egentliga investeringar inte ingår kan förhöjning

en anses normal 9 även om vissa huvudtitlar när det gäller egentliga 

driftsutgifter visar en förhållandevis kraftig stegring. Det skatte

finansiella förskottet för 1972 uppgår såsom nämnts till 34 milj. mark. 

De Egentliga inkomsterna uppskattas icke öka i nämnvärd grad varför 

budgeten i övrigt balanserats med lån om c. 8,7 milj. mark. Av .denna 

orsak och vad som tidigare frai:nförts unc1 er rubriken för den skatte finan

siella utjämningen kommer landskapets kassalikviditet att under 1972 

Vara otillfredsställände. 
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I övrigt hiinvisas till detaljmotiveringen. 

:Bilagor. 

I särskild bilaga utvisas skiljaktigheterna mellan föreliggande 

förslag och 1971 års i motsvarande framställning budgeterade medel. 

Ordinarie och enskilda årsstaterna har såsom under 1971 sammanförts 

i ett band. 

Såsom bilagor har till årsstaten sålunda fogats 

I. Tjänsteförteckning 9 

II) jämförande tabell över ordinarie årsstaterna 1971 och 1972, 

III) långtidsplanering i forrn av principbudget för investeringar 

1972-1977, 

IV) utdrag ur statsverksförslaget för 1972 

a) kap. 28. 39 9 

b) ekonomis};: översikt och budgethushållningen 1972, samt som sär

skild bilaga, 

srunmanfattning av prognoser i statsförslaget angående social- och 

hälsovården • 

I utdraget ur statsverksproposi tionen har detta år i stället för den 

ekonomiska översikten intagits ovannämnda uppgifter . .Av särskilt in-Cres-

se hade varit den i statsfö:rslaget ingående utredningen om den regio

nala utvecklingen i Fi11l8Yl d 1965-1970, men då di:ir ingår ett flertal ta

beller har det av tekni,ska orsaker inte varit rnrjjli_gt att få med denna. 

JVled hänvisning till ov811stående får landskapsstyrelsen 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till ordinarie i.nkomst- och ut

gif tsstat för landskapet .Å.land under år 

1972 somt bemyndiga landskapsstyrels en att 

upptoga för budgetens förverkligande er

forderliga lån. 

JVlari eh amn, den 11 november 1971. 

På landskaps styre 1 sen s vägne:rr ~ 

Vicelantråd Fjalar Grönberg 

Landskapskarnrer Henrik Gustafsson. 
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1 Avdelningen. 
============== 

Nöjesskatter ........... e !) ... .0 •••••••••••••••••••••••• 

Apoteksavgifter ...... !t •••••••• o .,. ••••••••••••••••• 11i. 

övriga skatter och avgifter av skattenatur ·~···•·••· 
Summa I kap. 320.000 

Summa I Avdelningen 320.000 

2 Avdelningen. 
- ...... ---------~---------------

J. Inkomster f~n l~;i;~slf§-J>~ets l?_jj}kvårdsinrättningar. 

!1a~n t:r;,gls j_]_khu§.. 

1. Vårdavgifter ..... " •....... ~ •.•........ ., •. , . • ...•. • . • 

2.. Ersättningar för naturaförmåner •.....•••.••••••••.• • 

1-3 Avd. 

50.000 

150.000 

120.000 

240.000 

105.000 

3. Diverse inkomster ....... .,............................ 40.000 

4. Kommunernas andel i föregåendP års anläggnings- och 
driftskostnader .. c •••• .., ~ ••••••••••••••••••• o • • • • • • • • 1. 100. 000 

5. Foliklinikavgifter ...•. o ..... o...................... 110.000 

Ålands centralsa:na-'corium. _ .. _____ ,___·------~~~-
6. Daga v g if ter .,. . . . . ., ,, o • • • • • .., • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • " • • • • • • 

7. Ersättningar för naturaförmåner .•..........••••..••.• 
8. Diverse inkomster Il •• ,. •••••• "' •••• 8" • •• 8 ........ o •••••• 

9. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings-:- och 

driftskostnader .. c ••••• It ........... " ••••••••• · •••••••• ,, •• 

Ålands tuberkulosbyrå. 
~~~~~~~~-"---

10. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings- och 

driftskostnader .. '°. 0 •• e. f) ••••••••••••••••••••••••••• 

Allmän h~lsovärd. ·----...._,,,.,.,,._,,,_ ____ ,,,.., 
11. Kommunala ersättningar för distriktsläkare ••••••••.• 

Summa I kap" 2.333.000 

Summa 2 Avdelningen 2.333.000 

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

J .. !_:fnlfgl!ll?... te_L~dad Il,§ tur. 
PQl-ifil::F~ät~njdl.g;en i_. Marieh~. 

Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen 
Avgi.fter för anlitande av grodmän samt di.;erse in-

... 
koms ter ....... ~ 0 •• o Q •• 0 0 • o .. o ••••••••• g •••••••••••••• 

Inkomster från hittegodsförsäljning ......••••••••••• 

100.000 

30.000 

13.000 

540.000 

50.000 

5.000 

288.000 

500 

5.000 
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Ålands lyceum. 

Elevavgifter ... o • o •••• _ ••••••••••••••••••••••••••••• 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
Ålands sjöfartsläroverk. 

'6. Kursavgifter ....... o • • " •••••• 0 0 •••••••••••••••••••• 

7. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
Ålands tekniska skola. 

8. Elevavgifter ......... o •••••••••••••••••••••••• 8 •••• 

9. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
Ålands sjömansskola. 

fO.Elevavgifter ....................................... . 

11. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
Ålands yrkesskola. 

12. Termins- och kursavgifter •••..••••..••••••••••••••• 
1;. Inkomster av bespisningen •.•..•..•.••••••••••.•••••• 
14. Inkomster av arbetsvr.:rksamheten •...•.•••••••••••••• 
15. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostna-

der ... _ ......................................... o ••• 

16. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
17. Inkomster från Ålands handelsskola •....•.•••••••••• 
18. Inkomster från elevinternat •.•••...••..••.•.•••••.• 
19. Inkomster enligt samarbetsavtal ............. ~ ..•... 

Ålands hotell- o. restaurangskola. 
20. Kurs-, arbets- m. fl. inkomster .............•....... 
21. Överskott av rörelsen .... o o •••• " o • o ••••••• o 111 • o o •• o • 

Ålands lantmannaskola. 
22. Elevavgifter " .. o o o o o • o •• Cl o ••• o • Q o • o o •• o o .... o • o Cl o o o • 

23. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster . 
24. Skollägenheten på Jomala,gård: 

Inkom s ter . . Cl " " o • • • • • • • ~ • • • °' • • • • Cl • • o • • • 

U tg if ter . . o • o Cl • • • " • o o • • • • o o • • ••• o • • • • • 

126.000 

114. 100 

Oversko tt ........... Cl ••••••••••• o • o o ••• o o •• o •••• 

Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 
Elevavgifter o ••• " ••••••••••••• o •• o • D 0 ••••••• o Cl •• o •• 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster . 
Ålands husmodersskola. 

Elevavgifter ..... "' o •••• 0 • Cl •••••••••••• -0 ••• o ••• o • o •• 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 
Fisket. 

• Avgifter för f iskekort ............•.•.............• 
Inkomster av undersökningar ....................... . 

3 .A:vd. 

43.000, ,-• 

7.500 

1. 000 

1. 000 

8.000 

6.000 

40.000 

4.000 

3.000 

10.500 

80.000 

200.000 

5.400 

35.000 

33.700 

23.000 

14.000 

167. 500 

1.500 

5.000 

11.900 

1. 000 

1.500 

1.500 

1.500 

500 
500 
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Skogsbruket. 

Inkomst från försäljning av plantskolealster 

Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster .. . 

Ersättning för skogshushållningsplaner .............. . 

Inkomster från arbetsmaskiner ....................... . 

Ålands försöksstation. 

Inkomst från försäljning av produkter ............... . 

Vederlag för naturaförmå..'1er samt diverse inkomster 

Kommunikationsväsendet. 

Hyror och diverse inkomster ••••••••••e•.0•••••••0111eeeo 

Bilregis ter byråns inkomster .•................•...•... 

Övriga inkomster. 

277 
3-5 Avd. 

55.000 

4.000 

1. 000 

25.000 

6.000 

6.000 

20.000 

128.000 

39. Köpeskillingar från försålda jorddispositionslägenheter 10.000 

25.000 

25.000 

10.000 

30.000 

40. Hyres- och inträdesavgifter •oo o ••••••o o oeeooao.o oeo 0011 

Sjukförsäkringsersä ttningar ........•................. 

Diverse inkomster .. Ct •• 0 • 0 G 0 •••• 0 • 0 • 0 0 •• 0 fil 0 0 0 e 0 •• 0 0 •• a 

Hyresinkomster från genomgångsbostäder ..••...•..•...• 

Summa I kap. 1.346.000 

Summa 3 Avdelningen 1.346.000 

4 Avdelningen. 
============= 

I. Ers§j_tningar av kommuner m.fl. för av landskapet 

förskottsvis erlagda kostnader. 
1. Kommunernas andelar för byggande av bygdevägar ...... . 

2. Kommunernas andelar för underhåll av bygdevägar ..... . 

3. Ersättningar för kostnader i samband med uppgörande av 

byggnadsplaner . o ••• o •• 0 ••• o o llll °' o •• o • o ••• o •• fil ••• o • o •• o • 

1. Avkortningar 

Summa I kap. 120.000 

Summa 4 Avdelningen 120.000 

5 Avdelningen. 
============== 

I. Inkomster av understödslån. 

2 • Räntor o • o o ••• o • o • o c • o ••• o o ••• o .. o ., o ••• IJ o •••••• o o ••• Cl • e 

3. Premier för landskapsgarantier .............•......... 

Summa I kap. 2.710.000 

Summa 5 Avdelningen 2.710.000 

10.000 

80.000 

30.000 

1.800.000 

900.000 

10.000 
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6 Avdelningen. 
============= 

I. Finaniser ingsinkoms ter. 

Avräknings- och ränteinkomster samt lån. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning~ 

a) förskott för år 1972 .•.••••......•...•....••... 

b) utjämningsreglering för tidigare år •••••.•....• 

2 • Lån • ~ • n o o o ,, o o o • • o o o • • o • " • °' o • e • o o • • o o o "' o • • • • • • o • • " • 

3. Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet 

4. Ränteinkomster från finansieringsmedel .••••..•...• 

5. Inbetalningar av landskapets enskilda medel för vid 

avräkningen såsom ordinarie utgifter icke godkända 

belopp • • • • e • • • a • • • • o o o o • o • • o o o • e o • o e • Q a o • o • o • • • • • 

Summa I kap. 44.787.430 

Summa 6 Avdelningen 44.787.430 

Summa inkomster mk 

278 

6 Avd. 

34.000.000 

2.000.000 

8.737.430 

50.000 

51.616.430 
======================================= 
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l1 T G I F T E R. 
1 Huvudtiteln. Landstinget. 1-2 Ht. ========================== 

I. Allmänna landstingskostnader. 

Landstingsmännens arvoden 9 dagtraktamenten och resor 

( fö:rslagsM slag) . . . . . • • • • . . . . . • • . . . . . • . • • . • . . . . . . • • 280. 000 

Arvode åt lm1dstingets sekreterare och notarie (för-

sl ags an sl ag) . . . . . .. . . . o o • • • • • • • • • • • • o a • • • • • o • a • • • • • • 

Arvoden åt utskottssekreterarna (förslagsanslag) 

Avlöningar: (förslagsanslag) 

grundlön . o."' ........... o.......... 13. L1r87 

ålderstillägg..................... 3.050 

dyrortstillägg .....•.••...•.....•. 465 

lönejustering •.•••.•...•••......•. 1,400 

Stenografer och extra arbetskraft (förslagsanslag) •. 

Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och 

städning (förslags anslag) .....•.•..•.••.•.•.•....•• 

7. För expertutlåtanden (förslagsanslag) .•........•..•. 

8. Revisionskostnader (förslagsanslag) •..•••••...•..•• 

9 . Diverse ut. g if ter . ·. . . . . . . . . . 41 • • D • • • • • • • • • • • °' • • • • • • • • 

10. Representation i Nordiska Hådet (förslagsanslag) .••. 

11. Kan slikommis si onens disposi tionsmedel 

Summa I kap. 419.402 

1. 

Summa 1 Huvudtiteln 419.402 

2 Huvud titeln. Landskapsstyrelsen. 

Avlön~::;~~~~~~~i~~!~~~~~1~i~g'~~~===== 
gru.ndlöner .......... c ••• o •• ~ ••••••• 623.409 

årsarvoden .. " .......... ., ........ ., .. 195. 005 

ingenjörstillägg •.•••.••.•.••.•..• 1.980 

tillägg för föred;r9gning •.••.. ·..•• 2.079 

maskin skrivnings tillägg . • • • • • • . • • . 2 .175 

facktillägg ........ ~ ... "......... . 701 

ålderstillägg •••••..•..••..••.•••. 56.500 

dyrortstillägg •.•••••.•..•••••.... 
1.. . t . 

OTI8JUS ering .................... g 0 ••• 

8.000 

71.000 
2. Ledamöternas i landskapssty:relsen arvoden, dagtrak

tamenten och resor ( förslagsanslag) ••.•.•.•.•..•.. 

_För lagberedningskommitteer (förslagsanslag) •.•...• 

Trycknings- och inbindningskostnaG~r (förslagsan-

slag) ····························C11•••••1D••••••11•• 

16. 500 

30.000 

18.402 

10.000 

20.000 

1.000 

22.000 

15.000 

5.000 

1.500 

960.849 

100.000 

20.000 

35.000 
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2-3 Ht. 

5• Hyra för landskapsstyrelsens lokaliteter jämte lyse 

och städning ( förslagsanslag) • . • • • • • • • • • • • . . . . • . • • . 95. 000 

6. Diverse utgifter ••••••.•.••••.•.•..•••...•••....•... 115.000 

7. Resor (förslagsanslag)............................ •.. 30.000 
s. Kostnader för extra personal ( förslagsanslag). . • . . • • . 20. 000 

9. Hyra för lantrådets tjänstebostad (förslagsanslag)... 5.088 

10. Inventerings- och sifferrevisionskostnader •.••••.... 

11. Landskapsstyrelsens dispositionsmedel •.•••.•..••.••. 
Planeringsrådet. 

12. Arvoden och resor ················••o••o••••••e•••··. 
13. Utredningar och sakkunnigarvoden •.•••.••..•.......•. 

14. Diverse utgifter ·········••o•o,•••eo•o••••oo••······· 

15. Inventeringar och grundläggande undersökningar 

Summa I kap. 1.453.187 

Summa 2 Huvudtiteln 1.453.187 

3 Huvudtiteln. Polisväsendet. 
============================ 

I. Polis in:!±i. ttningen i Mari ehamn. 

1. .Avlöningar: (förslagsanslag) 

grund löner 9 ••••••••••••••••••••• Q. 

årsarvoden ••••••••tt••••••ooo••••o• 

vikar i a tsarvo den •••••.•..••.....•. 

ålderstillägg .•••...•.••...••..•.• 

dyrortstillägg ••••..••.••.•.•..... 

ersättning för söndagsarbet•? •••.•• 

kriminal- och ordningspolistillägg 

övertidsersättning samt ersättning 

för kvälls- och nattarbete .•.•.•••• 

arvode för grodmän •.•••.••.....••• 

lönejustering ••.•••..•.•...•..•.•. 

322.982 

86.818 

4.800 

61.500 

14.000 

89.000 

17.900 

90.000 

500 

52.900 
2. Beklädnadsbidrag .... Cl •••• o ••••••••••• e •••••• Q ••••• 

3. Diverse utgifter ....... o ••••••••••• Cl •• e ••••••••• e. 

4. Telefonkostnader(förelagsaLslag) .•...••...•.......• 

5. Utrustning (förslagsanslag) •..•••••.••.•••.......• 
6 • Socialskyddsavgifter ( förslagsans lag) •.•..•..•...• 

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

_Drifts- och underhållskostnader för telefoniutrustning 

Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrätt-

ningen ....................................... · · · · 

10.000 

25.000 

16.000 

8.500 

2.000 

10.750 

740.400 
3.000 

5.500 

7.000 
4.000 

56.00D 

17.000 
1.000 

2.000 
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3-4 Ht. 
Kostnader för vidarebefordran av från Sverige utvisade 

finska medborgare (förslagsanslag) •..••••••.....•.•. 20.000 

Summa I kap. 855.900 

II. Polisväsendet på landet. 

Avlöningar: ( förslagsanslag) 

grund löner 

årsarvoden 
••••••oeeoeooeooeoo••••o 

eeo-aoeoee•••o•••••oeeee • 

241.427 

128.017 

älderstillägg •••.••.....•....••. •. 68.100 

dyrortstillägg ..........••..•...•• 12.500 

kriminal- och ordningspolistillägg 14.600 

ersättning för söndagsarbete ..••••• 58.000 

övertidsersättning samt ersättning 

för kvälls- och nattarbete ••••••..• 46.000 

fjärrortstillägg •• • • • . . . . . . . . • . . • • . 5.100 

lönejustering ..•••..•...•••....••.. 45.900 

2. Beklädnadsbidrag •.•..•...•............••..•.•....•..• 

3. Resor (förslagsanslag) •••••••...••.•..••••••.••..•... 

4. Telefonkostnader ........ o. Cl ••• o •• o •••••• e •••••••••••• 

5. Utrustning (för slagsans lag) •••••..••.......•.......•• 

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

7. För rörlig trafikövervakning (förslagsanslag) ...•...• 

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

9. Diverse utgifter ... ·-·Cl o ••• o. o o ••••••••••••••••••••••• 

10. Till landskapsstyrelsens disposition för polisväsendet 

Summa II kap. 706.144 

1. 

Summa 3 Huvudtiteln 1. 562. 044 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvård. 
================================== 

Avlöningar: 

grund löner 

årsarvoden 

I. Allmän hälsovård. 

( förslagsanslag) 

OOOOO•OOOOO.aOOOO&OOOOO 0 

••••&•o•••••••aeoaoo•• • 

ålders tillägg •...•..•..•........• 

dyrortstillägg ••.•••......•.•.••. 

semestervikarier •..•••.......•... 

lönejustering ........ o ••••••• o ••• 

62.073 

52.353 
6.600 

880 

3.500 

10.100 
2. Resor (förslagsanslag) •..•.•.•.....•......•....•...•. 

3. Kontorsma teri el och diverse utgifter .....•.......... 
Hy 1 · t·. d . ( f.. l~ O' 1 ) . ra, yse, Sa n1ng ors a 6 Sans ag .•.............. 

Till landskapsstyrelsens disposition fö:c hälso- och 

sjukyttrdsändamål ....... llf , •••••••• o ••• 9 ••••••••••••• • 

Summa I kap. 172.506 

619.644 

2.500 

5.000 

7.500 

3.000 

30.000 

l.6.000 

13.000 

1.500 

8.000 

135.506 

10.000 

3.000 

12.000 

12.000 



f '~. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

.19 --

Il. Ålands ce~tr_§l§jukhus. 

Avlöningar: ( förslagsans lag) 

gIUndlöner ... a ••• o •• o., a • e •• o o a • a .. a • 851. 954 
år s arvo d en e O O • O 0 <,. o e 9 O O e e A O e Q O 0 O O 9 ~ 1 O 2 6 2 9 4 9 4 
å 1 de r s ti 11 äg g • • e Cl 0 • Q e • a • 0 • .y • • • 0 0 • • 

dyrortstillägg •...•.........•..... 

s j ukh us t i 11 tigg • . . . . " . o .. • • • • ~ Q • • • • • 

semestervikariatsarvoden .••...•... 

löner åt tjRnst~örrättande ••..... 

jourarvoden .. o ••• ., ••• o • o • o Il •••• " •• 

arvoden för läkarintyg och -utlå-

tanden •••••••00•••0•••8ro11••••0••••0 

ersättning för extra- och övertids-

200.000 

63.000 

180.000 

170.000 

60.000 

247.000 

140.000 

arbete samt söndags-, natt- och bered

skapsersä ttning .•.................. 400.000 
dräktbidrag •••••••eeoeeeeeooooeeeeo 25.000 
facktillägg •..•..•................• 30.000 

tillfälliga tjänsteinnehavare ..••.. 40.000 

4 Ht. 

lönejustering •••.........•...•....• _gso.ooo 3.949.448 

Sociala avgifter och pensioner (förslagsanslag)..... 563.000 

Kosthållningen ...•••.••................•........•.. 168.000 

Terapiutgifter ..... 0 e ••• OI G 0 0 0. 0 ••• 0. 0 ...... 0 •• 0 •• "'.. 636 .000 

Värme, lyse och vatten ....•..••.. ......••••.......• 305.000 

Underhåll och årsanskaffningar • . . . . . . . . • . • . . . . • • . . • 134. 400 

Tvti tt och städ .. ning ... ~ ..... o •• " ~ .............. o • • • • • 38. 000 

Diverse utgifter .. ID ~ e 0 • e 0 0 0 • 0 • 0 ••••• Cl • 0 0 • 0 • • • • • • • • • 140. 000 

Till landskapsstyrelsens disposition 

Summa II kap. 5.973.848 
••••••o•e•e•eoe 

III. Ålands centralsanatorium. 
- - .......... 

40.000 

1. Avlöningar: (förslagsanslag) 

grUndl än er ..... a ....... o • " o o o fil o • o •• 

årsarvoden fJ D 0 0 e p O " 0 e 0 e • e e e lit 0 G 6 9 g 0 9 

sjukhustill~gg ....•............•.• 

beklädnadsbidrag .•..•.••.......... 

älderstillägg ..•..•.•........•.... 

dyrortsti llägg •..••............... 

facktillägg •.•.................... 
ersättning för söndagsarbete .....• 

jourarvoden o••o••••••••••••o"•"o"'• 

semeste rvikariatsarvoden .......•.• 
sjukvikariatsarvoden ............. . 
övertidsersättning ••.•.•..•....... 
lönejustering .... CIO•••••t;1Gil~OO••··· 

108.749 

430. 327 
28.000 
8. oor) 

36.000 

14.500 

8.500 
52.000 

37.000 
60.000 

8.000 
2.500 

61.100 854.676 
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4 Ht. 

Sociala avgifter och pensioner (förslagsanslag)..... 144.000 

Kosthållningen ...... o o • o o •• o e • o o o o • o •••••••••• o •••• 

Terapi tl t gi f JG er " 0 0 • 0 0 $ 0 • 0 0 • • • • 0 0 • 0 e • • 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 

Vän11e 9 lyse och vatten· . o •••• ". o Cl •• e. o •• o. o ••••• o ••• 

6. Underhåll och årsanskaffningar ..•.........•........ 

7 Tvä t ~t och s täd n in g o ••••••• o • o " e ••••••••••••••• "' • o •• • 
8. Diverse u.tgifter ••••o•••••••o•ooa••o••e1••·········· 

9. Till londskapsstyrelsens disposition för centralsana-

toriet . ... 0 .... 0 ••• 0 e 0 0 0 0 • 0 ••••• lil ••••••••••••••••••• 

Summa III kap. 1.289.376 

IV. Ålands tuberkulosbyrå. 

L Avlöningar: (förslags211slag) 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

grJ.ndlöner ..................... o.... 17. 672 

årsarvoden •••••••••••e•o••••••••••• 23.123 
ålderstillägg • . . . . • . . • . • . . . . . • • . . . . 3. 700 

dyrortstillägg •..••...•.....•...... 1.800 

semeste rvikaria tsarvo den .•..•.....•• 

fa .... cktillägg .............. o •• o ••• ••• 

jourarvode ·········••0••····0••1'•&•• 

dräl.-ctbidrag ................ o o o •• o •• 

ersättning för söndagsarbete ...•... 

1 öne just eri i1 g .. o ••• o •••• fl o ••••••••• 

4.000 

"500 

4.000 

300 

1.000 

4.200 

Sociala avgifter (förslagsanslag) •..••..••••.....•. 

Skärmbildsfotografering (förslagsanslag) ....•...... 

Terapi ut g if ter . . . . . . . 0 • • " • • • • • • • • • • • • • • o " o • • • • • • • • • 

Vännej lyse och vatten ••••O••••••oo•••••••o•o••···· 

Underhåll och årsanskaffningar .......•............. 

Tvätt och städning •••••••o••·~•a••••••OO•O•.••••••ct• 

Diverse utgifter ..... Cl o o. o ••••• o • o •••••• •• Q •• Jt o ••• • 

Till landskar:s styrelsens di sposi ti on 

Summa IV kap. 131.595 

L_Särskilda anslag. 

eoeeaooeo•••••• 

1. Bidrag till avlönaride av stads- och kommunalläkare 

(förslagsanslag) •••••••o•••o•••• •••o•••o•••a••o• •• 

Bidrag till avlönande av kornmunaiveteriniirer (förslags-

ans lag) 9 0 e 0 e 0 0 e e 0 0 Q 1i1 • e 0 Q 0 0 0 e 0 0 9 9 e 0 0 0 e O e e • 0 0 O O O e • O ID 

Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar (för-

slagsans lag) .... e • 0 0 • 0 •• 0 ••• 9 0 ••• 0 0 ••••• _ ••••••• 0 • 0 

-Bidrag till avlönande av kommunala barnmor skor (för-

slagsans lag) ... Cl ... o • o • o • D •••••••••• a ••• o •• o •• o •••• 

83.00G 

95.000 

60.000 

20.700 

9.000 

20.000 

3.000 

60.295 

6.000 

20.000 

25.000 

8.000 

500 

500 

11.000 

300 

56.000 

25.000 

130.000 

75.000 
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4-5 Ht. 

Bidrag till avlönande av kommunala hälosystrar-barnmors-

l{or (förslagsanslag) •...•..•....•.•....•..........•.. 90.000 

Bidrag till avlönande av hälsoinspektörer (förslagsan-

S lB .... g) s • e o • • • o o. o • o o o e 4" e o c o o o o o G • • o o o • o o e o o • o e • • • • o • • o o 20.000 

Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (för-

slCJ..gs a11slag) . "' o •• " •• o ~ •• o •• o ••• o •••• o • o ...... o ••• Cl o •• • 1.100. 000 

Kostnader för landskapets platser i Grelsby sjukhus 

( fö rsl ags anslag) . o ••• G ••• o o Cl Cl ••••• o o o •••••• o •••• o • • • • 65.000 

Understöd åt kommuner för deltagande i anläggnings-

och driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus •••..•.•....•. 15. 000 

Understöd åt kommuner för del tagande i driftskostnaderna 

vid Ålands centralsanatorium •.•.•.•...•••.......•••.. 

11. Kostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus (för~ 

15.000 

s la' gs a .. n s la g) .. o • • .. • • • • o • 11 • • • • o (l • o o • • • • • • • • • • o o • • • • • • • 

12. tlnderstöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barna-

vård (för slags an slag) oooo•a•ooo o••• oooeeo.G 00000 o•o•• o 

13. Bidrag åt kommuner för vaccinationskostnader (förslags-

ans 1 ag) O O 0 0 0 O 0 O 0 O 0 0 'U 0 0 0 ID O <a 0 0 O 0 G O 0 0 0 0 O 8 0 0 0 0 O 0 O 0 0 O 0 111 0 0 O 

14. Bidrag till Kumlinge apotek (förslagsanslag) ...••.... 

15. Bidrag till Föreningen Folkhälsan på Åland r.f •....•••. 

16. Bidrag för ambulansflygningar •....•.......•........... 

Summa V kap. 1.752.000 

Sumrra 4 Huvudtiteln 9. 319. 32 5 

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

I-Allmän utbildning. 

Skolbyrån. 

1. Avlöningar: (förslagsanslag) 

grundlöner 

årsarvoden 
•oooe•o•••••o••••••••••••• 

•••••••••••••••••oeeO•••oo 

arvode för ämneskonsulenter ........• 
åld t · 11·· ers l agg ............. 0 •••••• o • " • 

dyrortstillägg ..................... . 
ti11·· f"" f"" d . agg or ore ragn1ng .•.......... 

maskinskrivningstillägg ............ . 
l" . t . one JUS er111g ...................... . 

69.899 

47.167 
8.000 

12.000 

1.900 

1.506 

303 

11.300 
2. Resor (förslagsanslag) ·· .. · ......... · .................. . 

3. Hyrory elström och städning (förslagsanslag) •....... 
4 -Mat . 1 f.. LPH -1- 1 

O eria or -cen tira en . o O e e e e e o 0 e G • e e e e O o o 0 o o a e O 

90.000 

30.000 

10.000 

7.000 

4.000 

20.000 

152.Q75 
13.000 

17.600 
10.000 
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5 Ht. 
J1g,r1;,d1:3k§J2.§.P..1::9-l'a&._för_f?_lk~!.J.Aet. 

Mariehamns stad (förslagsansl2g) ....................• 535.000 

Tjänsteinnehavarna.s vid folkskdlorna på landet avlö-

ning (förslagsanslag) ............................... 2.270.000 

t .. ~ 1 . f... "' l l l 1 ° 1 - t ( f .. 1 Unders oasans.,.ag or .:. o ..• rn • .co orna pa ~.ande o:!'s ags-

anslag) . o • o o o .., -o o o = 111 " • ~ o o • 8 ••••• o •••••••••• o o • " • o ...... 

Extra understöd fö::r upprätthållande av folkskolväsen-

det . o o •• " • ., •••• u. o ~ • ~ " ......... o ~ ••• l't ••• o •• o ... o o •••••• 

Byggnadshjälp för uppförande av folkskollokaler (för-

s 1 ag sans lag ) 0 0 fl • 1J1 9 • 8 9 8 0 8 -0 0 8 O 0 0 0 'I 9 e 9 e D 0 0 e 8 e 0 0 0 8 0 e 0 8 0 0 

Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade 

kommuner för anskaffande av folkskollokaler (förslags-

anslag) 8 V 0 0 0 Q 9 o 0 0 e 0 9 P 8 0 0 o 0 o e 0 0 0 8 ID e 0 • 0 0 8 0 8 O 0 0 O ID 0 0 0 9 8 0 

Bidrag för avlö~. av skolläkare och skoltandläkare 

(förs 1 ags ans 1 ag ) o 0 o • o o • 0 • ... • • • • • • .. • o • o o o • o • • "' • • • • o ., o • 

12. Till sommarrelcreation vid sommarkolonier åt medellösa~ 

främst svaga och sjuka folkskolbarn (förslagsanslag) 

13. Fortbildningskurser för lärare ......... , , ........••. 

14. Diverse u -cg i f ter . o .!! o • l!I o 0 ., o • • o • o • • • • • • o • • ,_, o o o g • • • • • • • 

15. Kostnader för skolplaneringsnämnden ..........•.....• 

Summa ·I kap. 4.836.625 

JJ;_. _Ä_J,§-g§. s_l,v c e m..g. 
1. Avlöninga,r: ( förslngsanslag) 

grund löner 

årsarvoden 
eeo<ae1!1ae•e>l'O•••o••••••••11"'0 

0'1990G°'00QOeo••llll0•9000009eo 

rektorsarvode Il • 0 1111 e ·e 0 0 0 • " •• e • 0 ••• Q ••• Cl 

' 
ålderstillägg . ~ ,_, o ••••• o ••••••.•••• l!I ••• 

dyrortstillägg ... , .................. . 

kompetenstillägg ät yngre lektorer·~· 
förhöjningar efter vissa år ......... . 

311.250 

126.496 

13.512 

75.000 

13.600 

11. 000 

13.500 

6.500 

1. 709 

ersättning för övertidsarbete........ 6.000 

e .. tt . ~·· .. a b -'-rsa ning sor son .agsar, e~e ........ . 

fack-tillägg ~ 0 •• ., • ., 0 G ~ ,, " Cl • 0 4) •••• o • D " o • 

övertims- och timarvoden ............. 250.000 

undervisning i spr&kklubbar ....... .. . 1.000 

ersättning :f:'ör språklabo;;;atoriet . . . . . 2. 400 

bibliotekariens arvode............... 1.800 
1.. . . 6 

OY1.G JUSterJ_:;:.g . I!' ,,, o • Il • ci o o " •••• " •• o • '° ., •• -~~7..;;.•..;;;0..;;0...;;0_ 

900.000 

160.000 

600.000 

60.000 

60.000 

1. 000 

30.000 

7. 950 
20.000 

900.767 
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Upprätthållande av parallellklasser (förslagsanslag) 

övertims- och timarvoden ............. 350.000 

vaktmästarens arvode . • . • . . . . . . . . . . . . • 525 

kanslistens arvode .................. . 525 
Undervisningsmateriel och bibliotek ................ . 

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

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

6. Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi 

(förs 1 ags a .. n s 1 ag ) . (I o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • " • • • o • 

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

Diverse utgifter ... l'I •• o •• o •• ,, o • •• o • •••••••• o ••• o ••• o 

Underhåll av inventarier ..............••......•....• 

Underhåll av byggnader ............ ············••o•o. 
Undersökning av elevernas hälsotillstånd .........••. 

Till landskapsstyrelsens disposition för lyceet ....• 

Summa II kap. 1.397.768 

III. Ålands s ~i öfartsläroverk. 
1. Avlöningar~ (förs lagsanslag) 

grundlöner 

årsarvoden 
oo.oooeooovoooeoeooeooeooooo 

••••••ooooooooooeooeeoooooo 

relctorsarvode ..... o •••• o •••••• .,. ••• o •• 

facktillägg ... o • o •••• " ••••••••• (I ••••• 

ålderstillägg o ................ ., ••• " • fo o 

dyrortstillägg ... Q o. o o •••• o •••••••• o. 

timarvo den ... o o ••• 8 ••••••• Q •• o o • o .,, " o • 

skepparskolans timarvoden ........... . 

ersättning åt vaktmästaren för övertids-

arbete 0 0 • • 0 • e 0 • e • 0 0 • • • • 0 • • • • • 0 • • • e 0 • • 

rådgivande kommissionens arvoden ..... 
l"" . t . Oll8JUS ering OCIOOO.OO•••·······•.,n••O• 

2. Extra kurser (förslagsanslag): 

för radarnavigatörer och fartygsauto-

mat i o n . . 0 • • • • • • " • 0 , • • l!I • • • • • • • • • • • • • • o 

89.556 

14.126 

4.200 

230 

31.500 

3.100 

106.800 

19.000 

3.000 

1.125 

21.800 

2.600 
radiotelegrafistkurs ................. 20.000 

maskinskrivningskurs ................. 500 

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

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

· Tryckningskostnader (förslagsanslag) ............... . 

2...Jli. 

351.050 
28.000 

9.500 

44.000 

9.300 

5.000 

9.000 

3.000 

15.000 

20.151 

3.000 

294.437 

23.100 

4.500 
10.000 

3.000 
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Diverse utgifter ••o•••••oo•••········••o••oc•a••··· 

Underhåll av fastigheten eeo••••••••••••oaoeeeoooeee 

8. Underhåll av inventarier .....•..................... 

g. Stipendiemedel . o •• o • ID ,, o ••••••••• o ......... o •• o • o •• ,, • 

10. Specialföreläsningar (förslagsanslag) ............. . 

11. Till landskapsstyrelsens disposition ..•............ 

Summa III kap. 364.247 

IV. Ålands Tekniska skola. 
1. Avlöningar~ (förslagsanslag) 

grundlöner .................•....... 74.037 
årsarvoden eo•ooooeoeoooe••••••eeooo 59.972 
rektorsarvode •............... ~ ... ~. 7.440 

facktillägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 230 

ålderstillägg . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 500 
dyrortstillägg •.................... 3.800 

förhöjning efter vissa år ........... 4.100 

tim- och övertimsarvoden ......•.... 138.000 

ersättning åt vaktmästaren för över-

tidsarbete o • o • " o • • • • • • • o o • • • • ,,, • • • • • 

rådgivande kommissionen ...•.......• 
3.300 

1. 000 
lönejustering ...................... 26.000 

2. Extra kurser (förslagsanslag) 

undermaskinmästarkurs . . . . • • . . . . . . . . 16. 500 

fortbildningskurser ·············~·· 12.000 
skriv- och räknemaskinkurs ......... 800 

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

4. Värme, lyse och vatten samt hyror (förslagsanslag) 

5. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ............. . 

6. Diverse utgifter oooeoeooeeeoo•O•••••••••ooeoo•o••• 

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

8. Underhåll av inventarier __ ......................... . 

9. Laboratoriernas driftskostnader ..................• 

5 Ht. 

2.500 

16.600 

2.500 

270 

340 

7.000 

349.379 

29.300 

9.000 

10.000 

4.000 

3.000 

17.000 

1.300 

3.500 
10 · Exkur si 011 er . " o o o 0 o • " ., o o • o " ••••••••••••• o • o ••• o • • • • 9 00 

stipendier 0 ID 0 0 0 e C;11 0 e 0 e 0 e tll 0 e e e 0 e e 0 0 e • 0 • 0 • D • 9 0 0 0 0 0 Il 0 0 

Elevernas l1älsovård o o 0 0 •• o o • o • o •••• o • D o o • o • o • o o ••• 

Till 1 andskapsstyrelsens disposition •............. 

Summa IV kap. 431.329 

150 

300 

3. 500 -
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V. Ålands sjgmansskola. 

Avlöningar~ (förslagsanslag) 

årsarvoden ooo•eeeeeeooo••ooeaoeoo••• 

ålderstillägg " ..... o ••••• o • o • o •• o ••• 

dyrortstillägg .••••.......• , .•...... 

rektorsarvode ........•.............. 

t imarv oden o • " • • • o • • • • • • o • • • o o • • • • • • • 

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

direktionsarvoden .................. . 

133.501 
14.000 

3.800 

4.200 

125.000 

10.000 

4.680 

lönejustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 000 

2. Städning (förslagsanslag) .........................• 

3 • Hyror ( förs 1 ags ans 1 ag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 

4. Bränsle, lyse, kraft och vatten (förslagsanslag) .. . 

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

6. Bibliotek och undervisningsmateriel (förslagsanslag) 

7. Diverse utgifter ... O.•O••O•••···••o•o••······o•••oo 

8. Inmontering och reparation av maskiner och inventa

rier samt underhåll av lokaler ...................•. 

9. TryckningsJcostnader ...... .., ... e ••• e 1il • "". " ••••••••••• 

10. Elevernas kost och logi (förslagsanslag) .........•. 

11. Förstahjälputrustning .............................• 

Summa V kap. 556.031 

VI. Ålands yrkesskola. 

1. Avlöningar~ (förslagsanslag) 

grundlöner . It 0 0 •• 0 e • 0 ••• 0 •••• 0 ••••• 0 • 

årsarvoden 

ålderstillägg . 0 0 0 • 0 • 0 0 • e • 0 •• 0 •• 0 0 ••• 

dyrortstillägg ... " . o •• o ••••• o ••• " • o • 

facktillägg ........................ . 

ersättning för söndags-och övertids-

ar b e t e 0 G O 0 0 Q O 0 0 IJ 0 .. 0 Q 0 0 Cl 0 0 O 0 0 0 0 0 Cl 0 0 Cl G 

bibliotekariens arvode ••o••••••o• ••• 

skolhälsosysterns arvode ......•..... 

rektorsarvode ....... o ••••••••••••••• 

direktions~rvoden .................. . 

lärarnas timarvoden: 

dagkurser ......•...•. 185.760 

68.296 

305.744 
78. 100 

11.550 
2.627 

6. 110 

1. 200 

3.216 

4.800 

5.100 

kvällskurser ....•.... ~ 207.740 
lönejustering (förslagsanslag) ...... 56.000 

318. 181 
2.000 

95.000 

3.500 

15.000 
6.000 

7.000 

5.500 

7.000 

96.400 

450 

750.483 
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Tvätt och städning (förslagsanslag) oeoeeeeeoooeoeoeeo 

Arbetsredslcap o o o • Q o • e o o o o ••• o • o • " o o o • o •••• o Cl " " • e" •••• 

Råvaror för kundarbeten (förslagsanslag) .......•..... 

Råvaror för övningsarbeten .................•...... , .. 

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

Diverse utgifter eo•o•eoeoooeo•'••••O•oo•oOOfl000410QOOOe 

Under,iisningsmateriel o ., " o o o • o. o •• o o Cl • o o •• o o o o •• o o Q o • • 

. Bibliotek o • o o " o o ., o o o o o o " o o o o o o ••• Q • o o o o o • o • o • o o o o • o o • 

Underhåll och reparation av maskiner och inventarier 

(för s 1 ags ans 1 ag ) . . o o o o o " • ,, • • o o o • • o " o o o o o • • o '° • o o " • • • • • 

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

Bränsle, lyse, kraft och vatten (förslagsanslag) •.... 

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

Elevernas hälsovård- och förstahjälputrustning (för-

s 1 ags ans 1 ag ) G o o o • • • o • • o • • • o • • o o • • • o o o Q o • • • e " °" o • o • • • • • 

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

Brand- och olyclrnfallsförsäkringspremier (förslagsan-

slag) 0 e G1 O O 0 o 0 0 0 9 O 0 0 O • 0 0 0 9 a 0 e 0 0 0 0 0 0 o 9 0 . 9 0 0 e 0 0 9 • 0 0 0 0 0 0 9 0 

För klubbverksamhet o o o ••••••••••• " ••••• o ••••••• o • •••• 

Elevinternat (förslagsanslag) ...................•.... 

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

Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan . 

Qmskolningskurser e. e 0 •• 0 ••••••••• 0 • "0 0 ••• 0 0 0 0. 0 • 0 0 0 • • 

Summa VI kap. 1.600.373 

VII. Bidrag tilJ- landskapets enskilda läroanstalter. 

1. Ålands folkhögskola (förs lagsanslag) ................• 

2. Ålands handelsskola (förslagsanslag) ................• 

3. Ålands sommaruniversitet ........•.................... 

Summa VII kap. 36-1. 000 

VIII. Ålands lantmannaskola. 
1. Avlöningar~ (förslagsanslag) 

grundlön 0 •• 0 • 0 • o Q • " " •••••••• 'Cl o ~ ••• Cl • 19. 345 
0 

arsar-vode 0 • Q 0 • 0 4;11 • e 0 0 0 0 •••••••• 0 •• 0 • 0 15. 665 

föreståndararvode . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1. 920 

timlärare .. o Cl • o • c • o ••••••• •' • o • • • • • • • 5. 000 

ålderstillägg....................... 2.300 

dyrortstillägg ······~··············· 1.050 
kosthållerska 

lönejustering 

oooo•oeoo•ooaoeooe•ooo• 

o••••'lloeoeeo••o•• ••••"•" 

8.000 

4.300 

283 

5 Ht. 

9.100 

22.500 

45.000 

7.500 

3.400 

15.200 

14.600 

4.000 

10.200 

18.000 

87.650 

60.450 

3.850 

55.500 

16.500 

1. 200 

102.240 

11.000 

12.000 

350.000 

230.000 

116.000 

15.000 

57.580 
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ve,rme och lyse (förslagsanslag) •...•....•.....•.••.. 

s t2 .... dn.i~o g o o • .::; • o o G o • o o Cl o o o o o o 'I' o o o o • o o o • o o o ., ••• o o ... " o o • 

unctex~~visn~Lrigsn1a teriel o o • o o • o Q • " • " o o o •• Q " o • o Cl • o Q o 9 o o 0 

Diverse utgifter "o". o o o Q. o. o o •• o. o •• o o. o o o. o. o o Cl. o o o 

. Slöjdverktyg och verktyg för maskinhall .........••.. 

Dircktionsarvoden och resor ......................••. 

Underhåll av skolplan och stängsel ••.........•....•• 

Underhåll sv fastigheten 

, Underhåll av inventarier 
•0•0•0000•000000000000000000 

.. 4.nslctg för lcl:..:r:s er . " Cl ., • ~ • o o o o " o •• ., ••••••••• o • o o o c o o • o 

Elevbespisning ( förslagsanslag) ...•......•.•..•.•..• 

. FörstaJ1jä.lputr11stning . ., " ...... o •• ci. o ... Q o •••• " o o ••••• o 

Skoll~,g~eten ,E.,~ Jomala gård . 

• Skollägenlietens utgifter (fö::rslagsanslag): 

a) löner, sernesterarvoden samt so-

ci2J.a avg_-i_fter . . . . . • . . . . . . . . . . . 55. 100 

b) övriga lö:i;ande utgifter ........ __ 59. 000 

Driftsutgifter 114. 100 

Summa VIII kap. 92.130 

1!-· ÅJ.and§_}f_yinnliga hem.slgj.Q...§.~!fola. 
1. Avlöningar~ ( förslagsanslag) 

grt'..21.clJ_ön & " •• _ .. o o Il o o o o o o o o ••• o o o o • o • 

föreståndararvoie ............•.... 

lcost;hållerslca 0 Q Q e 0 0 • 0 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 • 0 

0 ld t"ll"' a__ ers l a.gg .. o o •• o • o • "' • o • o ••• ., •• 

dyrortstillägg ................... . 

tim- och övertidsarvoden ........•• 

lö:r.1ejustei""'i11g •. o". o o., o o. o o ••••• G •• 

15.665 

1.320 

2.900 

3.700 
600 

5.000 

2.50.Q_ 

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

3 ° Underv ... isningsma·teriel !Il o o • Il ·o o o • o • o " o ••• o •• o •• o o o o • o • o 

·4. DiveJ."jse utgifter . "". o o o o o • .,. o o " ••• o o a. o ••• o 9., o. o o o •• 

5 ° :DirektionRa:rvoden och resor (förslag sans lag) .....•.. 

6 ° UndeJ:ihåll av ·trädgården .. o o • o o •• o o • o •• fl • o o •• o o o • o ••• 

7 · Dnc1erl1å11 av byggnader •..........•.............••... 

8. Elevbespisningen (förslagsanslag) 

Summa IX kap. 41.585 

.--.~ 
hi 

5 Ht.::. 

9.000 

3.500 

3.000 

3.000 

i. 000 

2.000 

750 

4.000 

2.000 

4.000 

2.200 

100 

31.685 

4.000 

500 

2.000 

1.500 

400 

500 

1. 000 

0 
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X. Ålands husmodersskola. 

Avlöningar~ (förslagsanslag) 

grundlöner . 111 0 Q ••• 0. 0. 0 0 0 0 •• ., 0 0 a. 0. 0 •• 31. 330 

arvode . . 0 0 0 0 0 0 • • 0 • 0 0 0 • 0 • • 0 0 0 0 0 ., 0 0 • 0 0 0 5 e 5 3 2 

tillfällig arbetskraft ............... 2.000 

föreståndararvode .................... 1.320 

timarvoden eoooooooooooooooocioooo@oooo 2.,200 

ålderstillägg ........................ 3.700 

dyrortstillägg ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 

lönejustering ........................ 3.800 

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

3, Undervisningsmateriel och arbetsredskap ............ . 

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

5. Diverse utgifter . o • o o o ., " • o •••• o Q Cl • o • o ••• " • o o • o o •• ., •• 

6. Direktionsarvoden och resor (förslagsanslag) ....... . 

7. Elevbespisning (förslagsanslag) ...........•........• 

Summa X kap. 81.582 

XI. Ålands hotell- och restaurangskola. 

1. Avlöningar: ( förslagsanslag) 

årsarvoden 62.889 

dyrortstillägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 700 

föreståndararvode .................... 3.200 

bokföringsarvode 2.000 

vaktmästararvode ..................... 1.600 

timarvoden ........................... 30.500 

lönejustering ........................ 8.100 

2. Tvätt och städning oooooeoooeoeooooooo••••ooooO•o•••• 

3 · Arbetsredskap . . o o o o • • " o o o • • • o • • • o e • ., o • • o • " o °' " • o • " • • o 

4. Råvaror för kundarbeten ............................• 

5. Råvaror för övningsarbeten ......................... . 

6. Tryck:ningskostnader ........................... · · · · · · 
7 ° Diverse utgifter . a o., ••••• o o •••••• o •• o o ••• o o. o o. o o o •• 

8. Undervisningsmateriel .•............................. 

9 · Bi bli o t elc ., " 0 0 o • o o • "' o o o • o • o o ••• o • o • o o " •• \t • o o • d o o o •• o Cl 

Underhåll av maskiner och inventarier .............. . 

Underhåll av fastighetens interiör ................. . 
V" arme, vatten och lyse O••Oooooeo•eoO•o•ooeeoOOOOOooe 

Ele b · · . ·_ V espisn1nger1 . 0 •• 0 0 • 0 0 •. G 0 • 0 0 0 • Q •• 0 • 0 0 Cl ., • 0 0 0. 0 0 e 0 0 

·Elevernas hälsovård ........... ; .................... . 

291 
5 Ht. 

50.882 

14.000 

1. 000 

3.500 

2.500 

2.000 

7.700 

109.989 

1. 800 

2.400 

25.000 

5.000 

1. 750 

7.500 

1. 800 

1.200 

1. 750 

1.600 

12.000 

28.800 

550 
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socialskyddsavgifter 

5 Ht. 

7.385 

Olycksfallsförsäkringspremier ................... , . . • 1. 100 

Hyr o 1, o g o o ei o " o o o o c o o o o o o • • o " Q o o • o o o o o o o o • • • o o o 111 Cl • o o o o 1 2 3 a 4 0 0 

Elevinternat . o o Q o ". o 111 lil o o. o 9. o o o o ••• o" •• ". o ••• o o o Q o o. 1., 700 

Till landskapsstyrelsens disposition för hotell- och 

restaurangskolan 

Summa XI kap. 337.724 

XII. Fornminnesvårdeg. 

Ålands museum. 

1. Avlöningar: ( försJagsanslag) 

årsarvoden 

ålderstillägg o o o o ••.• o o. o ••••• o o o. o Cl 

dyrortstillägg .................... . 

arvode åt konservator 

arvode åt vaktmästare och reparatör 

lönejustering .................... ;. 

30.547 

1.700 

1. 000 

10.000 

6.600 

4.000 

2. Hyror~ lyse och städning (förslagsanslag) .......... . 

3. Handbibliotek och komplettering av museiföremål .... . 

4o Diverse u.tgifter o •• o o • o o o o • o " o o •• g o o ,, o o o " o Cl g o o o o o o o • 

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

Kulturhistoriska mus~et i Kastelholm. 

6 0 AV 1 öning ar .. 0 • 0 •• 0 •• e •••••••••• 0 0 0 0 Q • 0 0 Q 0 0 0 $ Q g Cl • 0 ••• 

7. Värme, lyse och städning .............. , ............ . 

8. Diverse utgifter o o o o o ••• o • Cl o • o • o o 111 •• o " • o • " o (:! o o " • Cl o •• 

Bygdemuseet i Jan Karlsgården. 

9 • Av 1 öning ar .. " o o o •• o o " o o o • o •• o " o 1:1 o o o o " "' •••• G o o •• o • o •• 

10. Underhåll och inköp av byggnader .... , ............•.. 

11. Diverse utgifter. o 0 0 0 •••• o o ••• o •• o " • o •• o • o .. o o • o ••• o •• 

Övriga anslag. 

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

13~ Bomarsunds fornminnesområde ........................ . 

14. För restaurerings-,forsknings- och inventeringsarbete 

15. För underhåll och inlösen av gamla byggnader ....... . 

För 4/mbk Pommerns underhåll .............•.......... 

Summa XII kap. 244.847 

XIII. Biblioteksverksamhe~g. 

3.000 

53.847 

40.000 

11. 000 

4.000 

2.000 

11.000 

3.000 

2.000 

3.000 

13.000 

2.000 

30.000 

40.000 

11. 000 

9.000 

10.000 

Biblioteksinspektörens avlöning (förslagsanslag) 9.682 

• Resor (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 

•Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) ...•...•.... 200.000 
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För inköp och inbindning av facktidskrifter i biblio-

teksinspektörens arkiv ....•... · .............•....•..• 

För kurs- och föredragsverksamhet .................. . 

6. Diverse utgifter .·..,,"·"oo••••o•o•••o•qo••o••oooooo•••· 

350 
1.000 

550 
10.000 7 För Alandica-samling ................ , .............. . . 

Summa XIII kap. 222.582 

XIV. Särskilda anslag. 

Understödjande av studiecirkelverksamheten .......... 5.000 

Understöd åt medborgar- och arbetarinstitut (förslags-

ans lag) 0 0 0 ., Il 0 0 0 G 0 e 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 • tl 0 • Il 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 2 00. OCJO 

För vetenskap~ litteratur och konst samt understöd 

åt kulturella organisationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110. 000 

För tryckning av lagsamlingar ...................... . 10.000 

För främjande av idrott och fysisk fostran (reserva-

tionsanslag) 160.000 

Stödjande av ungdomsfostrande verksamhet............ 35.000 

Understöd åt Ålands hemslöjdsförening för föreningens 

skol verksamhet (förslag sans lag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5. 000 

8. Understödjande av skolgången för elever i läroverk.. 2.000 

9. Understöd för yrkesutbildning ( försZl.agsanslag) . . • . . . 25. 000 

10. För i landskapslagen om landskapsborgen och räntestöd 

förutsatta utgifter (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 000 

11. Kommunal upplysningsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2. 500 

12. Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen........ 1.000 

13. Understöd åt Betarna församling för upprätthållande 

av läsesal för sjömän............................... 650 

14. Understöd åt föreningen Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 4. 000 

15. Understöd åt författare och översättare (förslags-

reservationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000 

16. Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings-

och bildningsväsendet .. .............. ............... 8.000 

Summa XIV kap. 658.150 

Summa 5 Huvudtiteln 11.225.973 

~=~~~~~~~~~~~;=~~;~~gg~~~~=~~~~g~~~; 
l:_i!:_~dbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten. 

1. Avlöningar: (förslagsanslag) 

grundlöner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 520 

årsarvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 363 

extra arbetskraft . . . . . . . • . . . . . . . . . . 15. 000 
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ålderstillägg oaoeeooeeoeeoooeoeooooo 

dyrortstillägg 0 0 0 D 0 0 O O a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a O o B 

fjärrortstillägg •...............•... 

maskinskrivningstillägg ...........•. 

29.900 

5.000 

1.900 

304 

lönejustering .....•....•.....•...... 16.100 

2. Resor (förslagsanslag) •• • ••o•••• 00000000 O&OCI o•o ooo e oe 

3. Allmänna kostnader för lantbrukets instruktionsverk-

samhet o o • .., • o o •• Cl o • " o o ••••••••• o ••••• o • 0 •• o •••• o o o • ,, •• 

6 Ht. 

217.087 

40.000 

5.000 

4. Understöd för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) 45.000 

5. Kostnader för täckdikningskredit .....•..•.........••. 6.000 

6. För främjande av jordbruket samt häst- och boskapssköt-

s e ln . e 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 6 • • • • • • 6 • • • 0 0 0 0 0 • "' • 5 0 . 0 0 0 

7, Kreatursförädlingsföreningar .. ········•·••·••······ .. 45.000 
8. Svin-, får- och fjäderfäskötselns samt pälsdjursuppföd-

nir1gens främjande 0 G D O 0 O 0 O 0 0 O. O 9 o O e b t O o o O tt O 9 Cl 0 O o "O o O 9 O 150 000 

9. T~ädgårds- och biskötselns främjande ................. 10.000 

10. 4H-verksam11eten . o ••• o ... • ., o ••• ••• o • ••••• o o • •••• o o •• o., o 30. 000 

11. Lantbruksbokföringens främjande ..................... . 2. ODO 

12. Lokala fältförsök och demonstrationer................ 800 

13. Arvoden och kostnader för landskapet enligt landskaps

lagen angående kolonisationsnämnder i la~dskapet Åland 

(förslagsanslag) . 0 0 0 ••••• 0 • 0 • 0 0 0 ••••• 0 0 0 0 •• 0 • 0 • 0 0 a 0 " • 15. 000 

14. Mjölktransportbidrag i skärgården (förslagsanslag) .•. 270.000 

15. För sänkning av vattendrag samt vattenståndsreglering-

ar (reservationsanslag) •.•......... .. .......... •..••. 5.000 

16. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för jord

dispositionslån (förslagsanslag) .......•.•........... 50.000 

17. Inköp av lägenheter för jorddispositionsändamål (för-

slags-reservationsanslag) ........................... . 
18. Kostnader för lantbrukets grundkredi t (förslagsanslag) 

19. Kostnader för åkerreservering (förslagsanslag) .••.... 

Summa I kap. 1.430.887 

II. Ålands försöksstation. 
1. Avlöningar: (förslagsanslag) 

grundlöner 

årsarvoden 0001toot10••••••--•eoooooeoa 

ålderstillägg • .. 0 • 0 • 0 0 o •• o o o o o • o •• 

d t; t · 1-"' yrar- s i .lagg ..... 0 ,, ••••••••••••• 

l'• . t . 
0Il8JUS ering DOOooe•·············· 

40.779 

1. 838 

1.900 

1.200 

3.750 

500.000 

100.000 

25.000 

49.467 
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Arbetskostnader •ooo•ooeoo••••••••o•oGeoO••••o•oaoee 

Underhållskostnader o • ••••••••••••• o • •• 111 ••• o o o •••••• 

4. Drifts1costnader o o •••• o ...... o ••••• o •• ........ '° •• o o • o o 

5. Tryckr1ingskostna ... der o o •• o. o •••••••• o. o •••• e IJ. o •••••• 

6. Arrendeavgifter och hyror ....................•..... 

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

s. Diverse utgifter .. (I •• 111 •••••••••••••••••• o •• " •••• ". (I 

Summa II kap. 105.267 

III. Fisket. 

1. Avlöningar~ (förslagsanslag) 

grundlöner 

årsarvoden ooaeoooeooeeooooeo••••••• 

33.006 

24.369 

ålderstillägg .•..........•......... 11.600 

dyrortstillägg .................... . 

lönejustering .•.................... 

1. 800 

5.400 

2. Resor ( förs 1 ags ans 1 ag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Fiskerinäringens främjande ........................ . 

4. Fiskodlingsverksamhet ............................. . 

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

6. Underhåll och drift av fiskefyrar ............•..... 

7. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar ........ . 

8. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

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

9. Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkes

fiskare för anskaffning av fiskredskap och fiskebå

tar (reservationsanslag) ...............•...•....... 

10. Bidrag till fond för fiskeriförsäkringar .......... . 

11. Understöd för transport av överskottsfisk ....•..... 

Summa III kap. 823.825 

IV. Skogsbruket. 

1. Avlöningar: (förslagsanslag) 

grund löner 

årsarvoden 

ålderstillägg ..................... . 

dyrortstillägg .................... . 
maskinskrivningstillägg ........... . 

tillägg för kontorsledning ........ . 

33.852 

97.417 

36.000 

4.300 

624 

761 

lönejustering ...................... __13.900~ 

9 ') • . .-.· hi J ~) 

6 Ht. 

35.000 

4.500 

5.500 

500 

800 

4-. 500 

5.000 

76.175 

14.000 

23.000 

48.000 

53.650 

4.000 

40.000 

240.000 

45.000 

10.000 

270.000 

·186.854 
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2 0 R e s 0 r ( f ~ r d:: B,g 3 E:n s l a.g ) IJ 0 Cl 0 • • 0 e 0 0 • ~ 0 0 • • 0 0 0 0' • 0 0 !) 0 • 0 c • Cl 0 It 

3 
0 

J) ivers e -tl -t; g j_ .t ·t e ~~ °' o o ., o o • o o o o o o o o '3 o " ., 'l o • ., o " o • Il Ci • o o • • o o • o 

A Bräns:ce för plsntskolan (förslagsanslag) .•.•.........• 
17. 

7'- 1 ·
0 

Tn..L r:.• 1·'"0 ~· T:·,1 !C' r) A"P -L"'O·:r pla1·1tSl.rO1 n..,,.,na ( f'o·· J'C< ,.la'"SaJJ Rlag) 5
0 

J).J....l-~ ULJ.)o,\.. •. l U.J .• -C.A •• .......,.-_ ., •• l :'!.... • \....,J_ _,__ -U 5 ... i.-; e ci • o 

6. Underhå::J.l av p:LsT~·cskolebyggnaderna . , ... , .•..•••..•.••• 

8. Bidrag för slcogs~ö::~bä tt~ci:ngsELJ.:>beten ( reserva tionsanslag) 

9. Förhandsf::i.11.a~'.'.u::i.er1Eg av skogsförbättr5.ngsarbsten (för-

sla(]'s....,nsl '""::·· 1 
b ~ G',,_ l .. ~ ... ---L.::J ,/ ci o o "' ~ e " C" " c- t} o "' o ('I o o o o ~ 4 ., o • • o o o o <11 o ci • • 11 o o 11 e o ci o 

10. F:;·ämjanc.e a-;r och tj_llsyn över c.e::i privata skogshushåll-

11:l.ng en r.i c o () c- o o o o Q " o " "' ... Cl o it ... Cl " "." ,, • o • .. • ~ o ·l o o o o o o o o o o (I o • o l'I o Cl 

11. TJnd.e:Lsölcning av skogs typerna ( förslagsanslag) .••...... 

12. Underhe,11 och 1Jr5..ft av rr.:=i.s!:e:i.ner och redskap för arbeten 

l. -='~""''~"'Y1 ,:i mci1' ,~1rn '.l'RI"':J··r',:·: t+.,.,; n'.,.a"' ( ·'-'r:rslags~nslag) ~- ~J'1'.Jc.,JI...!. ''''"' c.-i. ~ C:>'· ' ··- uo, \J.L ~- 5 ·- ..:.. V . , a , • o • • 

13. u-cb5_J.,c1ning och sl:ogslcu.~clscr 0 fJ '"O 5 e • 9 (l Cl O O O O 0 0 0 D 0 0 ~ 0 0 O 0 0 0 8 

Summa IV kap. 797.054 

V. Övriga näringar. 
-----~---.,~~·· ···- . ---· ··-·,···=· "=-~·-

/ f'ö~~slaas~nc<l ar."' '1 \ -~ - ~;-. ._ C...:.· t:i --~ t') I 

e.rY O(l BD.~~ , .) _, :-i {) c c e ::- ,,_ o :l . .e. "" ..c. \,. ? .... .-.. o o (I • o. o " ,.., o o ., • 35.13.8 
l. 

·.d .., e o e " o o o • • • v 

2. Rese~ (ftJ·"'--o~lc....,.g~anslcq .. ~) c-:-t ..._, o;_J eno~~,,.e~ost-•••11oo•o••O•••Oooo••• 

3. För anli tande av konsult:för.etag i för ma:d~nadsföring och 
' . 

anC.ra åtgär.'der J fö!'.' fri-=i.mjande av ni?.ringsli vet ••...•••• 

4. UndGrs--Söd. för :-curs-, utbildningi:~- och rådgivningsverk-

eocinr.<000000DO'il10110.:.<:":•rioo.,•000••00••0111ooeo•oeoo•Oo 

5. BiC!.:'.:'c:.g för e:!..anslutningsavgifter för småinäustrin .•... 

6. För -'crygggncte av sysselsättni_ngen (förslagsanslag) .... 

7 · Garai1.-U_1.i:recli t :för hyggnadsverksamhet, industrier och 

vissa a:nd::ca ni=',r ing:=:,g::;~ ena::' ( f ö::c slag sans lag) ..•..•...... 

8, Stöd. f'o··..,., "1r:;··i·nas-r~'-",,..:;_~,...,,,Ynbe·L ·' u-'-,reckJ in'""SOTY1""'a0 den (fo··r-__._ ...._ .l .c .. _~ . ···t....:, i.. v v ...... J.l.. i.J a.~.u. .. . l· _i_ l1 . __ ..... -- 0 ~ J..'..L~-

s 1 o:ip s 8'1s1 Cl D' ' '-"·o ~ J. · · .. L-t·~ ) n o o o o o o o 1111 ., o o o 15 .., , " 11 o o o ~ .,. o o ~ 1111 o o o o o " o e o • o o • e 

TJridern+f-iri f'""-1 + . n -. ..!'.'-~;::; n "r· " 
- • · i~ J·~-'J~ __ Q_L uUrlSI1_8fi:S ..!....Lc.,f.L.Ja.Ll.CL8 o. o o ~Il! o o o Cl. o o •• 'Cl o o o Cl. 

Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas 
fI·äff-ianda -- ~- tJ - .!. '-' ., 'i () l) Cl • ,, 0 .., 0 0 0 0 0 ? g 0 0 .,, ? Cl 0 Cl 'Il Cl • • Cl 0 Cl 0 0 • 0 0 0 (I 0 Cl 0 0 0 0 • 0 

Surnrr.a V kap. 617. 06 ·1 

SlF.rma 6 lhi.vud titeln j. 77 4. 094 

§_fil. 

36.000 

2.000 

3.000 

80.000 

2.300 

400 

300.000 

50.000 

20.000 

27.500 

25.000 

59.000 

5.000 

89.061 

5.000 

50.000 

50.000 

18.000 

10.000 

40.000 

120.000 

88.000 

140.000 

7.000 
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7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. ===================================== 

Avlöningar: 

grund löner 

årsarvoden 

I. Arbetsledning, 

(förslagsanslag) 

•ooneeoooooooeeooooooooo 

extra kontorspersonal ............ . 

personliga lönetillägg ........... . 

inger.jörstillägg ................. . 

ålderstillägg ••o 000 •ooo •••• o••o••. 

dyrortstillägg .. •o•· •••••••••••••• 

löne j1mtering ...•................. 

91.167 

99.738 

10.000 

8.266 

3.720 

37.500 

6.200 

20.600 

2 • Res o r / förs 1 ag sans 1 ag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Summa I kap. 337.191 

II. ~äghålluingen. 
1. Underhå~l av landsvägar och bygdevägar: 

a) väg~nderhållet (förslagsanslag) 2.720.000 

b) fär~hållningen (förslagsanslag) 1.800.000 

c) komp2etteringstrafik i skärgår-
den IJ • o • • • tl Cl o o • • o • o • • ., • • o 4' • • • • • 

2. Bidrag t.:.11 kommunal vägar: 

a) för byggande och förbättring 

(reservationsan2lag) .......•.. 

b) för underhåll (förslagsanslag). 

c) för f)rbättring av vägförhållan

dena : skärgården (reservations-

a.ns lag) ......... OJ G ., • o • o • o ••••• 

500.000 

132.000 

·112. 000 

20.000 

3. Bidrag ti~l enskilda vägar (förslagsanslag) 

Summa II kap. 5.287.000 

III. Skärg_årdskommunikationerna. 
1. För upprätthållande av trafik i skärgården (förslags-

ans lag) . o • o Cl •• Cl o • o o o • o 0 o • o o o " • " ., • o Q o " •••••• ., o • " o o o • 

2. För upprensning av båtleder (reservationsanslag) •.. 

3. Till anläggning och underhåll av båtbryggor och små-

båtshamnar (reservationsanslag) ................... . 

Summa III kap. 560.000 

7 Ht. 

277.191 

60.000 

5.020.000 

264.000 

3.000 

480.000 

20.000 

60.000 
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IV. Vägavdelningens bygg:µader och inventarier. 

Underhåll a·v byggnader o ,, ,, ••• D • ., o •• o o • " o • Q •• o D " • o • ,, •• 

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

Summa IV kap. 330.000 

V. Särskilda anslag. 

Motorfordons trafiken. 
--~----

1. Avlöningar~ (förslagsanslag) 

årsarvoden eO 8 D8 008 800D (t€-8Cl90t19 eeo 

ålderstillägg . e •• 0 • 0 • 0 ••• e ••• 0 • 0 0 

dyrortstillägg .................. . 

ingenjörstillägg ................ . 

semestervikarie ................. . 

lönejustering .. o o • o,, • o " • o. o •• o • o o 

63.405 

5.800 

1. 850 

-i. 740 

2.200 

6.000 

2. Till anskaffande av registerbrickor för motorfordon 

(förs 1 ags ans 1 ag ) . . "' o • o • o o !) o 8 o • o o Q • "' o • • c • • • • o i!! o • o • • o o 

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

4. Kontorsmateriel och diverse utgifter 

Övriga anslap;, 

5. Gästgiverihållningen (förslagsanslag) 

09Cl0000000Q80008 

6. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunika-

tionsväsendet 

Summa V kap. 130.995 

Summa 7 Huvudtiteln 6.645.186 

§=g~~~~~~~~~~==~g~~§~§=~Rg~~~~~~· 
I Särskilda anslag för soci2la ändamål. 

2 3 
7-8 Ht. 

40.000 

290.000 

80.995 

5.000 

20.000 

6.000 

4.000 

15.000 

1. Social vårds inspektionen ( förslagsanslag) . . • . . . . . . . . . 3. 000 

2. 4nvalidvården (förslagsanslag) ..........•.....•..... 200.000 
c .• 

3. Bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer (förslagsanslag) 150.000 

4. Understöd åt barnhem och daghem (förslagsanslag) ••.. 25.000 

5. Understöd åt barnträdgårdar (förslagsanslag) .•...... 160.000 

6. Bidrag för hemvårdsverksamheten (förslagsanslag) . . . . ·100. 000 

7. Socialhjälpsutgifter, som skall ersättas av landska-

pet ( förs 1 ags ans 1 ag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4 0 . 0 0 0 

Understödjande av nykterhetsarbetet ......•.......... 7.000 

Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda 

• husmödrar O • 1!11 O t1 0 O Cl 0 Cl 0 8 0 0 O 0 ~ 0 • 0 0 0 0 G e e • • I) 9 9 9 Cl 0 • 0 it • 0 G 9 0 Il 
1. 800 
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Understöd åt kommuner, vilka i oskälig grad betungas av 

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

Unö.erstöd för vård av psykiskt utvecklingsstörda (för-

s 1 c..g sans lag ) o o o • o • o o • o • • • • Cl • • • • " o • • o . ". • " " • " • o 1:i o • i!I o o Cl 

Bid=ag för yrkesinspektion (förslagsanslag) ••.•...• 

TiL landskapsstyrelsens disposi.tion för sociala än-

daml 1 0 0 e 0 0 • ., 0 Q • • 0 0 0 Cl e • ,, • • 0 • • • • • Il 0 • e .. • • • • Q " • • • 0 • • 0 • Cl 

Summa I kap. 863.800 

8-9 Ht. 

2.000 

160.000 

10.000 

5.000 

II . .Arbetsförmedlings- oc:p. yrkf-~f;vtizledningsverksamheten. 
·· Ål.Qll..Q...§_,Qr~fö;;§dling s-bY.f',§;. ·--

Avlö:L.ingar: ( förslagsanslag) 

grur.llöner . . . . • . . . . . . . . . • . • • . • . . . 31 . 779 

års a·.·v oden •...•..•....•••..• , . • . 4 3 . 5 21 

ålde:::stillägg ...•...•..•.•••• • ... 

dyro;tstillägg ..•.... j •••• ~,. • , •• 

löne ~1stering ,, . " .. Cl •••••••••• o ••• 

12.000 

2.200 

7.20Q_ 

Resor -'.förslagse .. nslag) ... ., . o ••• o ~ o •• o • o a • e •• e • o " It " o 

Kontor~nateriel, telefon och diverse utgifter .•..•• 

Utgifte för främjande av sysselsättning och arbets

kraftem rörlighet (förslagsansla~) ...............• 

5. Driftsk:stnader för genomgångsbostäder .••.........• 

!lfil1ds yrkesvägledningsb:z!å. 
6. Avlöninpr ~ (förs lagsanslag) 

grund l t1: . f) Il) ••• 0 g " ••••• e • 0 0 ••• 0 ••• 

ålderst_.llägg 9 e o o O O •••• .- 9 • G e 0 O 9 • 9 

dyrorts~illägg ..•......•.•....... 

extra ar~etskraft .....•..•.•.•... 
1.. . ..I.. • 

Olle JUS -.1€-rlng .. i:i •• o • " •• .,. •• g • o o .... 

24.369 

7.400 

750 

4.500 

3.000 

Resor (f.ö:.:·slagsa,n.slag) ................. e •• ., •••••••• 

Rådgivand~ kommissionens arvoden och resekostnader . 

Handbiblic~ek och diverse utgifter .•..•.•.•.•.••.•• 

Gemensamma utgifter. 
Hyra, städr_ing och lyse (förslagsanslag) •••....•.•• 

Summa II kap. 215. 2·19 

Summa 8 Huvudtiteln 1.079.019 

~=~~~~~~~~~1g~~~~~~~~~=ggg1g3· 
I~on_~]:'_Q_cJ1_9y_Jc:),J'.lds~9pet ___ ~ _ ___§?g~D.§k0.P __ ay ,cJ,;i:'}?ets-

gi vare ~:r;:Iagd_?l._~~iala utgifter. 

96.700 

1.500 

15.000 

20.000 

25.000 

40.019 

2.000 

500 

1.500 

13.000 

Pensioner ( förslagsanslag) ........... , . • . . . . . . . . . . . ·1. 650. 000 

Familjepensioner och begravningshjälp (förslagsanslae:) 150.000 
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socialskyddsavgifter (förslagsanslag) eaoc::if!leoe•eeo• 

pensionsavgifter för arbetstagare i kortvariga ar-

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

Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsnnslag) ... . 

Hälso- läkar- och sjukvård (förslagsa'nslag) ...... . 

Summm I kap. 2.535.000 

II. Särskilda anslag. 

På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna 

såsom särskilda poster i budgeten (förslagsanslag). 

Oförutsedda utgifter (förslagsanslag) ............ . 

Utgifter för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) .. 

Kommitteer och sakkunniga (förslagsanslag) 
Kostnader för förande av kortregister över personer~ 

vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt ............... . 

Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter '(förslags-

anslag) 0 • 0 Il 0 Cl 0 0 0 0 • 0 0 0 • ,, 0 0 • 0 • e 0 e 0 • e • "" • 0 0 e 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 

550.000 

40.000 

100.000 

45.000 

5.000 

25.000 

8.000 

15.000 

3.000 

15.000 

7. Kostnader för ersättning av älgskador (förslagsanslag) 2.000 

8. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) ... 40.000 

9. För utbildning av polismän (förslagsanslag) . . . . . . . 5. 000 

10. Av landskapslagen om bostadsproduktion föranledda 

l{ 0 s tn 8 .. d er 0 " 0 0 a • .;. 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • Q • • 0 • • 0 • • • 0 • Cl • Cl e e • 0 0 • 0 0 Il 

11. Bekämpning av husbocken och bidrag för främjande av 

bosts.dsbebyggelsen i av husbocken härjade trakter 

(förs 1 ags ans 1 ag ) Q • • • • • • • 0 • • ,, 9 fl • e • " • 0 • • 0 0 e " • ~ 111 0 0 • • • 

12. Av landskapslagen om reglering av byggnadsverksam-

heten föranledda kostnader (förslagsanslag) ...... . 

13. Brandförsäkringspremier (förslagsanslag) ........•. 

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

Utgifter för brandväsendet (förslagsanslag) ...... . 

Understöd för främjande av brandskyddet (förslags-

9.000 

40.000 

60.000 

6.000 

3.500 
18.000 

ans lag) o o • o o o o c o o o o o o o o o o c o • Q o q • C e o 11 a e e o O o o o o O O O c G 3 0 000 

17. Avskrivninger av understödslån (förslagsanslag) ... 2.000 

18. På grund av jorddispositionslagen beviljade nedsätt-

ningar och fr.iår (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . '16.000 

19. Understöd åt kommuner, som råkat i ekonomiska svårig-
he..L - ( f". 1 1 ) Lie r -- 0 r s ags ans ag . Cl 0 0 0 • • • • 0 0 • "' Cl • • e e 0 0 0 • 0 • 0 • • • Cl 

Av landskapslagen om läroavtal föranledda kostnader 

Understödjande av politisk verksamhet ............• 

•.Kostnader f'öi- självstyrelsens 50-års jubileum ..... 

Summa II kap. 500.500 

Summa 9 Huvudtiteln. 3.035.500 

75.000 
20.000 

50.000 

80.000 



- 38 -

l~=~g~g~~~~~~g~=~g~~~~~~~ge~g~~~~~~~· 

I. Landskapssty~~~~g. 

Anskaffning av inventarier .•••......... , ..•.......... 

Summa I kap. 30.000 

II. Hälso och sjukvården. 
~------~-........_.__.,.,_, .... 

30.000 

Ålands centralsjukhus för ny- och återanskaffningar 261.000 

Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarier 

0 cll ins t ruJU en t " . Cl i!i " • 0 a 0 0 0 0 Cl " • 0 • Cl d 0 • i:I • • 0 • • Q 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 6 2 0 0 0 0 

Kostnader för landskapets andelar i Grelsby sjukhus •. 10.500 

Summa II kap. 333.500 

III. Under\risnings- och bildningsväsendet. 

Ålands lyceum för anskaffning av inventarier .......•• 

Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av inventarier 

0 ch utrustning Cl 0 • 0 0 0 •• e c ••• 0 0 •• " 0 ...... 0 0 ••• 0 • 0 c 0 0 0 • " • Q 

Ålands tekniska skola för anskaffning av laboratorie-
utrustning och inventarier .......................... . 

Ålands tekniska skola för anskaffning av simulator-

u trus tnir1g • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 11 Cl O 0 e 0 0 o <.'I e 0 9 0 e 111 0 0 & 0 0 0 i" 0 0 Q 0 • 0 0 0 9 0 

5. Ålands sjömansskola för anskaffning av inventarier och 

maskiner (reservatj_onsanslag) ....................... . 

Ålands yrkessko1a för anskaffning av inventarier och 

masl{i11 er o o c- -:i fj o o o •• o:i • Q o • G ,, ••• o " • ., o • "' •• o o o ..... l!I Cl o o • o o o • 

7. Ålands lantmannaskola f-ör anskaffning av inventarier 

och maskiner . ~ Il I) Q o o • " •• c ., • f' ., • " • ., 9 " Q ., ••• !I o 9 Cl o o •• !!I • o (I •• 

8. Ålands husrnoders,skola för anskaffning av inventarier . 

9. Skollägenheten på Jomala gå.rd för anskaffning av mas-

kiner och inventarier 

10 Fornminnesavdelningen för anskaffning av inventarier . 

Jan Karlsgården .för avlopp och toaletter •..•......... 

Jan Karlsgården och Bomarsunds fornminnesområde för an

skaffning av inventarier och vissa grundreparationer . 

Skolbyrån för anskaffning av inventarier ..•.......... 

Summa III kap. 959.200 

zv. Näring__arnas främjande. 

Anskaffning av mask.i.ner för jordförbättringsarbeten 

Forstavdelningen.för anskaffning av maskiner och red-

skap e 0 e Il Cl e • 0 11 O 0 O • 0 e e 8 .t1 O 11 8 Il • 0 0 0 11 0 0 0 0 G 0 0 0 Il 0 0 fl Il Q e 0 • 0 Il 9 0 0 

Ålands försöksstation f'ör anskaffning av maskiner •... 

Ålands försöksstation för laboratorieutrymmen ....... . 

17.000 

59.000 

20.000 

190.000 

500.000 

66.000 

9.000 

3.200 

20.000 

1·1.000 

27.000 

29.000 

8.000 

2.000 

20.000 

13.000 

105.000 
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.Aktieteckning i bolag (reservationsanslag) ........ . 

För sysselsättningens tryggande ..................•. 

Summa IV kap. 380.000 

V. Kommunikationsväseng.§.1. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reservations-

10-11 Ht. 

200.000 

40.000 

anslag) 8 "0 9 I) •• 0 0 <I G • e • 8 8 0 8 D 9 0 0 8 D 9 () 0 fil 0 0 8. 9 0 0 0 Cl e 0 0 0 •• 0 2. 670. 000 

Anskaffning av vägmaskiner (reservationsanslag) .•.. 

Anskaffning av instrument och inventarier ......•... 

Anskaffningar till bilregistret .............•...... 

Summa V kap. 2.933.000 

VI. Polisväsendet. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 
Anskaffning av utrustning och utbyte av bil .......• 

J'..glisväs§ndet på la~,1· 
2. Anskaffning av båt och bil ..........•.............. 

). Anskaffningar till vaktkontor .. , ......•.........•.. 

Summa VI kap. 89.000 

VII. Särskilda a~slag. 
1. Nåtö och Husö biologiska forskningsstationer samt 

Björkör naturskyddsområde ......................... . 

2. För inköp av oljeskyddsutrustning ................. . 

3. Inköp av jordområden e•••••o•••"•'IO•D•••••«••••••••o 

Summa VII kap. 238.000 

Summa 10 Huvudtiteln 4.962.700 

I. Näringarnas främjande. 

250.000 

10.000 

3.000 

30.000 

53.000 

6.000 

18.000 

70.000 

150.000 

Jordbrulcet och dess_~Jnäringar samt kolonisationsverksamheten. 

1. Lån för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) .. 30.000 

2. Lån för byggande av anläggningar för vattenförsörj-

ning (reservationsanslag) ..............•..........• 750.000 

3. Jorddispositionslån (reservationsanslag) ........... 1.200.000 

4. Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för 

lantbruksprodulcter 400.000 

Fisket. 
5. Lån för främjande av fiskhushållningen (reservations-

an s 1 ag ) . 0 • • 0 • e • e 0 0 • Cl 0 • • • 0 0 • • • • • 0 • 0 @I • -~ • • • • • .. 6 • • • • • c • 
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Skogsbruket. 

11-1 2 Ht. 

för skogsförbättringsarbeten .................... 85.000 

Övriga näringar. 

Lån för främjande av hem....;. och småindustri (reservations-

ans lag) G •• o o D Cl o • o o o io ••• " • G ••••••• o ,, ... ~ •• o • o o o o o o JD o • o 100 o 000 

.Amorteringslån för turismens främjande ...••.•....... 

kraftutbyggnad (reservationsanslag) ......•.• 

Summa I kap. 3.865.000 

IL Undervii;ming.§~ och bJ.-l!±D:J:ngsväsen.sl§J;,. 

studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (för-

s 1 ags ans 1 ag ) . . . o • • o o o o • " • • " o • • • o o o o • • • o " a (I o ~ o • o o o " • o 

Amorteringslån för folkskolbyggnader (förslagsanslag) 

Lån för anslcaffning och grundförbättringar på biblio-

teksbyggnader ( fö rslagsanslag) .. , ............ , ..... . 

Summa Il kap. 400.000 

III. Särskilda anslag. 

300.000 

1.000.000 

40.000 

350.000 

10.000 

(reservationsanslag) ...........•......•.. 3.500.000 

Lån för främjande av bostadsbebyggelse:r: i av husbocken 

utsatta trakter (reservationsanslag) ................ 50.000 

Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (förslags-

ans lag) . g ••••••••• 0 •• 0 0 • 0 0 ••• 0 •• Cl ill 0 •••••• 0 • " 0 • 0 e 0 •• 0 2 5. 000 

La0 n fo''r 0 ld . h a'" rings em 0 O Cl e 0 e 0 o llJ 0 Cl o 0 0 n 0 0 0 Il' e 0 0 411 D e 0 9 Q Il o 0 0 0 

Lån för byggande av hamn w•••· ••••••••••••••••••••••• 

Summa III kap. 3.775.000 

Summa 11 Huvudtiteln 8,040.000 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 

I. Avräkn~n~s- och ränteutgifter. 
Vid avräkning återgående utjämningsförskott (förslags-

ans·l ag ) . " 0 • ~ 11 0 0 0 0 0 lit • 0 0' 0 • .. 0 • 0 0 0 0 0 0 Cl 0 0 0 0 e 0 0 t> • ~ ~ 0 0 0 Cl 9' 0 • 

Utbetalningar till landskapets enskilda medel för vid 

avräkning utom kolumR ställda inkomster (förslagsanslag) 

Ränteutgifter för av l~dskapet upptagna finansierings-

100.000 

100.000 

lån (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 000 

Summa I kap. 100.000 

Summa 12 Huvudtiteln 100.000 

Summa utgifter mk 
====-================================== 
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Detaljmotivering. 
================ 
I N K 0 M S T E R . 

.Anslagen under flertalet inkomstmoment har beräknats 9 dels efter 

okslutet förmår 19709 dels efter de belopp9 som på vederbörande mo

ent hittills influtit och vad som ännu kan beräknas inflyta under 

r 1971. Utan att det särskilt antecknats nedan torde en viss juste

äng av ersättningen för hyres- m.fl. förmåner komma att ske räknat 

'från den 1 jnnuari 1972 på grund av den nyvärdering av tjänstebostäder

tra som skett under år 1971. 
Ytterligare motivering i fråga om de siffermässiga beloppen för 

ULl.''~~ terna torde därutöver inte vara erforderlig utöver de moment 

nedan särskilt behandlats. 
2 Avdelningen. 2-3 Avd. 
============ 

I. Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättningar. 

Inkomsterna av vårdavgifter be:räknas 9 trots den förhöjning av 

avgiftsbeloppen som skedde 1970 9 på gr~nd av den låga beläggningen 

·att vara oförändrade eller minska. Personalens ersättningar för kost 9 

som i stort bör motsvara de verkliga kostnaderna 9 torde komma att jus

teras under året. 
Beräkningsgrunderna för kommunerri_as andelar i sjukhuset torde ändras 

räknat från ingången av år 1972 och påverkar icke i högre grad budgete

ringen för sagda år, då inkomsten avser slutregleringen för 1971. 
Ålands centralsanatorium. 

,(2 Avd.I:8). Personalens kosthållsavgifter. 

Anslaget föreslås utgå och inkomsterna i konformitet med 

uppställningen för Ålands centralsjukhus innefattas i 

ersättningar för natumförmåner. 
Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

Allmän hälsovård. 

Kommunala ersättningar för distriktsläkare. 

Anslaget oförändrat 5.000 mark. 

Anslaget som upptogs för 1971 såsom nytt föreslås bibe
hållet för 1972 9 då slutreglering för 1971 icke torde 

kunna ske förrän under förstsagda år. 

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

I. Inkomster av blandad natur. 

Polisinrättningen i Mariehamn. 
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Stade~s andel i kostnaderna .. för ;eoli sinrä ttningen. 

Anslag 280.000 mark. Ökning 30,000 mark. 

Avser den andel om 1/3 av polisinrättningens kostnader 

som skall betalas av Mariehamns stad. Beloppet kan i 

detta skede beräknas endast approximativt. 

Ålands yrkessk ola. 

Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostnadeE_. 

J}.nslag 200.000 mark. Minskning 150.000 mark. 

Enligt gällande utvecklingslagstiftning har kom:cmnerna 

beviljats uppskov med resterande andel i kostnaderna för 

tillbyggnaden 9 varför anslaget bör minskas. 

Ålands hotell- och restaurangslcola. 

· Kurs- 9 arbets- m.fl. inkomster. (Momentet nytt). 

Anslag 14.000 mark. 

Inkomster från affärsrörelsen. (Momentet nytt). 

fillslag 167.000 mark. 

Momenten är nya och föranledes av under 5 Ht.XI kap. 

föreslagen undervisning .för hotell- och restaurang

branschen. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

4 Avdelningen. 
=============== 

I. , Ersättningar av kommu,ner m. fl. för av landskapet för

skattsvis erlagda kostnader. 

l4 Avd.I:3). Kommunernas andelar i kostnader föranledda av lagstift

ningen om sysselsättning. 

Anslaget föreslås utgå på gr~nd av den nya lagstiftningen, 

som icke förut-sätter dylika a~~gifter. 

Ordningsnmnret för det följande momentet har ändrats. 

6 Avdelningen. 
============= 

L Finansi eringsinkooster.!.., 

Avräknings- och ränteinkomster samt lån. 

Statsanslag för skattefinansiell ut ;jämning: 

a) Förskott för år 1972. 

Anslag 34.ooo.ooo mark. Ökning 1.500.000 mark. 

b) Ut;jämningsreglering för tidigare år. 

Anslag 2.000.000 mSI"k. Ökning 2.000.000 mark. 

Anslaget i statsförslaget avseende förskott för den 
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skattefinansiella utjämningen under år 1972 har uppta

gits till 34 milj. marky oaktat landskapsstyrelsen i sin 

framställning föresl~git och utförligt motiverat en höj

ning till 36 milj. mark. 

Utjämningsregleringen för 1970 kan f ö~väntas bli klar 

under senare delen av 1972. ne preliminära uträkningarna 

visar att landskapet borde erhålla ett tillskott om c. 

2 milj. mark. 

Lån. 

Anslag 8. 737 .430 mark. Ökning 991.135 mark. 

Upptaget belopp anger vad som med beaktande av övriga 

ovan beräknade inkomster fordras ytterligare i form av 

lån för förverkligandet av budgeten. 
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Detaljmotivering. 
================ 
U T G I F T E R. 1 Ht. 

1 Huvudtiteln. Lands tinget. 
=========================== 

Något särskilt förslag till budget från landstinget för 1972 har 

icke förelegat, varför landskapsstyrelsen på samma sätt som under fö

regående år upptagit anslag för landstinget närmast baserat på bok

slutssiffrorna från föregående år. Landskapsstyrelsen förutsätter där

för9 att landstinget vid handliiggningen av budgetframställningen grans

kar 1 huvudtiteln ur den synpunkten och inför erforderliga anslag el

ler ändringar. 

1 Ht.I:l. 

1Ht.I:3. 

1 Ht.1:4. 

.!_Ht. I: 6. 

I. Allmänna lands ting skos tr:.ader . 
.;;o;..;.~--~--~~~;._.;;~~~,.;;;,;;,.,.-.....~. ...__ 

Landstingsmännens arvoden 2 dagtraktamenten och resor (f). 

Anslag 280.000 ID.§fk. Ökning 28.000 mark. 

Arvodesbeloppet har beräknats för 75 dagar 9 utgörande 

dryga 200.000 mark, medan resekostnader och dagtraktamen

ten uppskattats till 75.000 mark. 
Arvoden åt utskottssekreterarna (f). 

Anslag 30.000 mark. Ökning 10.200 mark. 

Bokslutet för 1970 uppvisar kostnader om sammanlagt 

25.550 mark. Hittills under år 1971 har åtgått 18.435 

markj medan den budgeterade summan för 1971 utgör 19.800 

mark. 

Avlöningar ( f). 

Anslag 18.402 mark. Ökning 1.191 mark. 
M~d hänvisning till allmänna motiveringen har i siffer

budgeten upptagits endast avlöningsbeloppen fördelade 

på grundlönen jämte olika tillägg 1 medan antalet vakanser 

och tjänste benämningar överförts till en särskild förteck

ning. För landstingets del avser avlöningsmomentet 1 k8Ils

list och arkivarie i oförändrad löneklass (A 18). Reser

verat för lönejusteringar föreslås fortfarande c. 8 % . 
Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städning 
( f). 

Anslag 20.000 mark. Ökning 2.500 mark. 
Motiveras av att landstinget upphyrt nytt sammanträdesrum 

för stora utskottet. 

Diverse utgifter. 

Anslag 15.000 mark. Ökning 3.000 mark. 
Ökningen motiveras av kostnaderna för kopiering av lands
tinget stenografiska protokoll. Dessa kopieras numera di
rekt från stenografens rättade utskrift och kostnaderna 
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avser landstingets andel för denna kopiering i landskaps

styrelsens kopieringsapparat. 

Kan slikommissi onens di spo si tionsmedel. 

b-nslag 2. 000 mark.t Ökning 500 mark. 
Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

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

I. Centralförvaltningen. 

Avlöninga!..:_ 

Anslag 960~849 ma~'k. Öknin~l5·7.!.B~?l mark. 
Beträffande sifferbudgetens uppställning och den särskil

da tjänsteförteckningen hänvisas till allmänna motive

ringen. 
I allmänna motiveringen till första tillägg till or

dinarie årsstaten för 1971 berördes frågor, som aktuali

serats i anledning av det nya från årets början tillämpa

de tjänstekollektivavtalssystemet för statens tjänstemän. 

Landstinget bemyndigade då landskapsstyJ:?elsen bl.a. 

företa de lönejusteringar för landskapets tjänstemän och 

befattningshavare, som det statliga tjänstekollektivavta

let kunde förutsätta. I anledning därav har landskapssty

relsen godkänt justering med en löneklass för följande 

under detta kapitel upptagna tjänster: 

yngre landskapssekreterare 

biträdande landskapskamrer 

byggmästare 

huvudJokiö rare . . re,g1s ra. ,orbo.ch .. ark1.var1e 
bl 'Cra an· e oKrorare .. · 
vaktmästare ·· · · 
biträdande kanslist 

chaufför 

städ er ska samt 
landskapskamreraren, efter hörande av Ålandsdelegationen. 

Tie nya löneklasserna framgår av tjänsteförteckningen. 

Länsförvaltningens organisation har förnyats, år 1970, 
genom inrättande av en skolavdelning och 1971 genom att 

social- och hälsovårdsvårdens distriktsförvaltning hän

föres till länsstyrelserna. År 1972 kommer därtill att 

vid länsstyrelserna, i samband med omorganisation av po

lisförvaltningen, inrättas en polisbyrå. Frågan om orga
nisationen av motsvarande områden inom landskapsförvalt

ningen har berörts .bland annat i motiveringen till års-
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staten för 1971 och i 2runband med förslagen till land

s!{apslaga:r om lano.sl{aps:.CörvaJ.t:::-15_113en och landskap,:; ts 

cen traia ämbetsverk. 

De åtgärder 1 som la,ndslcapsct::rrelsen nu före;3lår be-· 

trä:lfand e skoladmi.ni ct::::-2ti on eai11t häls O··- och s jv.kvåJ.:'den 

beröres i motiveriDgen ur~er vede:cbörande k~pitel, 4 Ht. 

I och 5 Ht.II, De föreslae;nc. 2.nC.ringarna berö:r i egentlig 

menj_ng icke 2 Ht.I. Fö:r:utor! j_:;.10rn ov2.nJ.1ärnnda selctore::'.:' har 

personalen vid läns styre ls er:n~J. fäI:2tärkts nt:ir det g2 ller 

uppgifter hänfö:":'ande sig till ple.2:\]_2.ggnings- oen 1Jyc;gnc=cds

väsendet samt JA;nspJrx,1e:cJ~1gc:1 i°,;."3"'.:Jo~J h. dhcvc'w"..c:·c 8.V rei:t 

allmänna uppgifter" Bland a::1nat kor.cimer man 2,tt iff..:';~--;~t2 

kanslisekreterare vid saiT.tl ig a läns .::;tyre 1 ser ut o:n vid 

länsstyrelse:1 i landskapet lla:cd" 

relsen s lokal i.te-C.er är s~o1:.-ctrade på ett fler tal platser 

är det nödvändigt at~.:; c:c1 stälJ.a en andra vaktrnäs ta:::.'e med 

föreslagen löneklass L :i.o., V:LC.are föreslås att v::d ce:;:-.;tral-· 

förvaltningen inrättas en e}ccl.:'aordinarie befs. t-'::;n i:;J g som 

maskinskriverska för de ~estående arbetsuppgi~ter för vil-

ka tidigare anlitats -J:;iJ_L:u=.J.ig e.rbet 21caft c 

De ut:::ikade verksarr1hetsornråclena inom olika grena:::' 2,v 

förvaltningen kommer även att ställa större kr2v på den 

inre organj_s ationen. I dei1 föreslagna reformen av land

skapsförval tningen komrneT lai1d.s~rn:pslagen om de centrala 

ämbetsverken och lands~.::a~Jslager1 OI'l finans:i.~örvalt:n.ingen 

att ge den yttre romen för förvnltningsorganisationen. 

Ril1:tlin j erna för c:. en j_n tc::e::ie, ye:r.k se.rnhe ten och gränso.ra,g·~ 

ning arna mellan o c~i. i.nora c e oli~::2, förvaltning sorganen 

preciseras närmare j_ o.e: re:;lementen och inst:ruktioner som 

avses faststä1l8,s till förvaitningsreformens ikra:ft-Cräda11-

de" FörnyeJ.se:n av d.e11 inre org8.r·isationen måste .ses 5.nte 

enbart sås om en önsl{v~·=i::d modern.ise'::'i ng av l1l7_vara:.'1 C:[e för··· 

vaJ.tr:.ing utal'.1 det ä:c oclc:å nöd:vi::ixd:i.et att sl-caT'a arbetsfo~.:'-

mer som ä:r. ti} .. lämpbm.:'a även f1.:'~1Ttdeles och även 011' nys. 

verksamhets ornr åd en ~~5. J.lkorr:11':?J:· .. 

Reformarbetet b(jr dtirför 5_nnefatta översyn av de rmva-· 

rande arbetsru tinernci, oc~1 avse fcrbä ttr.ing2,r av redovi s·-
. . . , t L.. l . ~ . . . , 0 J , • • il . . n 0 ningsvasenQe o amp __ ig c nr JU oc.c<;:,sa acG an,,_i·ingarna .: ::ra-

ga om rer:lovisni11gen nv rlc.i ekon:iE~ ·-~l::a f örhålla:od enn }clar··

lägges i samband. med ti_t:~·or:r1e:nde·t m' ny r2,}::eusJ:::apsstadga 

och därtiJJ_ anslutna bestärnrr,els er,, 
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I dessa avseenden får man även räkna med att datatek

niken kan komma in i bilden. Huvudvikten därvid kan · 

knappast på kort sikt läggas vid de arbetssparande momen

ten utan frågor som rör utförlighet i redovisningens 

snabbhet 9 i rapportering 9 kostnads- och likviditetsvärde

ringar m.m. Endast en närmare utredning kan ge svar på 

frågan om hur omfattande ändringar som fordras 9 vilka 

områden som kan tänkas reformeras och huruvida det är 

ekonomiskt försvarbart att övergå till databehandling. 

Allmänt kan emellertid sägas att landskapets redovisnings

system är föråldrat om man jämför med statens och även 

kommunernas planer för närvarande. 

Ett annat område där databehahdling aktualiserats är 

i fråga om en regional statistik för landskapet. Redan i 

detta skede kan konstateras att en regional statistik 

skulle fordra att primärmaterialet behandlade.s och lagra

des med hjälp av datamaskin. 

Båda ovannämnda områden för tillämpning av ADB ford

rar grundligt förarbete. För att i första hand klarlägga 

frågorna hörande till redovisningsväsendet föreslår land

skapsstyrelsen upptagande av anslag under avlöningsmomen

tet för anställande av en tillfällig organsiations- ADB

planerare, som även samtidigt skulle undersöka de praktis

ka frågorna rörande en regional statistik för landskapet. 

Vidare föreslås att avlöningen för den extra personal 

vid lagberedningsbyrån som föreslogs i första tilläggs

budget för 1971 upptas under avlöningsmomentet under be

nämningen lagberedningssekreterare med lön beräknad enligt· 

löneklass B 1. Beträffande motiveringen hänförs till land

skapsstyrelsens frrunställning till landskapslag om lagbe

redningen . 

För lagberedningskommitteer (f). 

Anslag 20.000 m2!1s. Ökning 7.000 mark. 

Under förutsättning att ovannämnda under 2 Ht.I:l nämnt 

biträde vid lagberedningsbyrån kan anställas, kan 

påräknas ett intensivare lagberedningsarbete. För närva

rande arbetar 12 egentliga lagberedningskommi tteer. 

Trycknjng;s- och inbindningskostnader (f). 

Anslag 35.000 mark. Ökning 3.000 mark. 

'Erfordras på grund av allmänna kostnad>" stegringar. 
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Hyra för landskapsstyrelsens lokaliteter jämte lyse och 

städning ( f). 

Anslaget oförändrat 95.000 mark. 
Flera av landskapsstyrelsens avdelningar är fortfarande 

trångbodda. Ökningen av antalet anställda kan fordra 

31l 

att ytterligare utrymmen måste upphyras. Härvid förelig

ger svårigheter att få tag på lämpliga för kontorsända

mål avsedda lokaliteter. För skolbyrån har upphyrts loka

liteter från januari 1972. Hyran för dessa påföres dock 

5 Ht.II. Då för centralförvaltningen i övrigt icke före

ligger några konkreta förslag ·har anslaget upptagits 

oförändrat och eventuella tilläggskostnader för nya loka

ler kan med beaktande ·av att anslaget är förslagsanslag 

upptagas i tilläggsbudget. 

:6. Diverse utgifter. ------

f. Ht. I: 9. 

Anslag 115.000 marlf_. f)kning 45.000 mark. 

Kostnaderna för de detta moment påförda utgifterna avsEEDde 

bl. a. annonser 9 telefon och papper~ har ökat kraftigt 

i och med tillkomsten av nya tjänstemän och permanenta 

kommissioner och delegationer. Av ökningen beräknas c. 

15.000 mark hänföra sig till kostnaderna för hyra av 

kopieringsapparat jämte papper. 

Resor (f). 

Anslag 30.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Genom år 1971 genomförd och år 1972 föreslagen förhöjning 

av resekostnadsersättning och dagtraktamenten erfordras 

höjt anslag. 

Hyra för lantrådets tjänstebostad (f). 

Anslag 5. 088 mark. Ökning 688 mark. 

På basen av ny uträkning 9 justerad ersättning för bristan
de hyresförmån. 

Planeringsrådet. 

!_Ht.I:l2-14.Kostnaderna för planeringsrådet och -styrelsen föreslås 

fördelade mellan ordinarie och enskilda medel enligt sam

ma principer som i föregående årsstat, d.v.s. för moment 

12 och 14 enligt förhållandet 2 till 1 och moment 13 till 

lika delar. Beloppen för dessa moment är oförändrade. 

Inventeringar och grundläggande undersökningar. 

Anslag 10.750 mark. Minskning 2.250 mark. 
Föreliggande planer på särskilda undersökningar medger 
att anslaget minskas något. 
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3 Huvudtiteln. Polisväsendet. 
============================ 

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 

över polisinrättningens budgetförslag har i enlighet med stadgande

i föror~~ingen om polisväsendet i landskapet Åland inhämtats läns-

atyrelsens och Mariehanms stads utlåtanden. 

Under år 1971 kommer ett antal poliser från polisinrättningen i 

'.Mariehamn att ha genomgått en underbefälskurs vid polisinstitutet i 

'1telsingfors. Med beaktande av att i landskapets regi tidigare anord

t.tats en manskapskurs har en stor del av polismanskapet en tillfreds-

•. ~tällande teoretisk grund utbildning. Utbildningen av svenskspråkiga 

.poliser i Finland har den senaste tiden ytterligare aktualiserats 

och landskapsstyrelsen förutsätter att de åländska poliserna framdeles 

~kall ges bättre möjligheter än hittills att vidareutbilda sig. 

Den stora resandeströmmen har, särskilt Aoiillllarti d, ställt stora krav 

;'lfå polisinrättningens beredskap och fordrat en relativt stor manskaps

~tyrka. Personalbehovet har i huvudsak tillgodosetts genom anställandet 

s.k. extra poliser. Med hänsyn till att resandeströmmen ökat även 

under vintersäsongen och i övrigt med beaktande av den ökade rörlig

heten hos den bofasta befolkningen fordras ökade insatser året runt. 

Målsättningen bör vara att försöka utnyttja tillbuds stående resurser 

så effektivt som möjligt och i första hand inrikta arbetet på förebyg

gande verksamhet._ För att möjliggöra en tillräckligt god övervakning 

innefattande bl.a. gatupatrullering~ föreslår landskapsstyrelsen för

stärkning av personalen. 

Samtidigt konstaterar landskapsstyrelsen att under tidigare år frrun

förda önskemål om ökade resurser i fråga om både personal och material 

i huvudsak tillgodosetts, vilket innebär att personalstyrkan jämfört 

med andra förvaltningsområden visar en jämförelsevis kraftig ökning 

under den senaste 10-årsperioden. Detta, ävensom de förnyelser av ut

rustning som före slås i denna budget bör med en ändamålsenlig organisa

tion ge eftersträvade resultat • 

.2..Ht. Ii,l. Avl~K._~. 

Anslag 740.400 mark. ~_p_ing 65.819 mark. 

Hänvisande till ovanstående kapitelmotivering föreslås 

inrättandet av två befattningar såsom extraordinarie 

yngre konstaplar. Detta skulle medge att ordningspolisens 

vaktstyrka tidvis och när så erfordras 9 kcm utökas. Anta~ 

let tillbuds stående anställningsmånader för extra konstap

lar skulle bibehållas vid tidigare 48 månader. Detta bör 

medge att även brottmålsavdelningens personal kan för

stärkas. 
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Polis iDT.ä ttn.i.ngen f brs ,0 1 s,'J ,_,:Le-;_ ar:'a ::::: Ö j li g~~c--'.:; c::f t unc er 

F:ostnade:cna för de s.lc ext:er~ 1;:01;c3 <;e:lT'12::'.':''.F\, El1slag 
f'o··,,.. G_-zt,_.~:1. ::Jl"'•l=:l_d_11c:;;_._Fr1·1rpr::;l:(_.,,, (1·0·1·1-<o\-,~,,,.., 'l q\ n--,71'1·:-- r1-.:r1"spr;iCJe ~ _ _ - - -· __ ~-~- ---- __ _ _ ___ cQ, , __ .• ~-'-----'-·-~•,i:_,.:> -I: ~ / 1.:. c~..C'l CJ L. - , • (,, -

juste:i::ingar av ers~::itti1inga:~·rL~ tiJ.J. J:--:c.:'.rni.nalpo1iser, före-

slås påföras avl~ningsmomentat. 
f'i.V -1 ~ n • J:11" 00 

_,__,._, ~ ,~ ,("0~1 -f "._., _ ,,,,1 '-';IT - pO ... l.o l. ~au Li.'.L1.-'-1u"··· -- O~ e ,__,_._c, 0 -"a befattningar 9 l ]r:ommis-

sarie och 1 äld:_:o3 konstapej_ hff~ r::.--.v 

ansetts tills vidare kunr.:a anst:L I po~_j_ ;:::i:LJ:cät to_j_:1[Sen3 

budgetiiskande har även aktuc;i,l.:i.se:;::a-C~~ grop,justeri.ngar :Cör 

dels polismästar~n och ~els ko~missarien. Varde~a har 

i pol i sinrä ttn in gens fram s tö.:1-l:oi:ng F5c:-e ;"!1o.g5_ ts e:;:'h§0.ll8. 

2? och i'., 23. 

Poli smäs-t arens avlöni1J.g ä:c Efr1ligt 2;::!.lls:nd e ö-veren skommel~ 

seförordning bu~nc1e11 vic~- cle11 j_ r1J~e-t; gäJ_J_211de J .. ägsta J_öne-

dels und ersölrn mö jJ.igl:.8tern a -:~iJ.l t'.nc1 r_~_nc; c1 -11 ::ii::inE-::d 2 ö..-,r0 r

enskommelsef'öror c.i:i.i ng 1113Y'. förer::::lår G':ls att åt l'Jolicnäs·-

taren erlägga ett lönetillägg om en lö~eklass, åtminstone 

under så lång tid som pol.i_sinrä tt:1L1gen s2km1r on siirsldld 

sekreterare" Till2,gget skulle i så fc::11 erläggas s&som ett 

per sonligt t.i llägg. I tj .9,nst eförtec::rningen upptages såJ;:.m

da polisrnä.starerHJ 2,v~..C-:ining fort.farande enligt A 25 enligt 

den ,s enais-te t1nC:. er åJ.'.' 1971 gcnomförd2 gro:_:i justeringen o 

Utöver de:;_':!na grop juster:i.J1g h:T D.Ti:l er år 1971 kornmissc.-,, 

rie:-cJs och en över}ro1 stapels 2.fö1 höj--'-;F ::-aed en löne~classo 

D i·z~s e u .Je g.if_j;e.~. 

Motiveras C:'..V ver~-\:SerJr~.::: te:c1s ekade omf2,~~t1ing 0 

.§2,2,i2LstY9-2J?.?.:Ye:Jito1-:~J,f}'.. 
Anslag 560000 mar:'..;:" ÖJrni1w J.G,000 rnn:rk • 
........ =--.<-= .. ----~--~-~-~=-~-,....,,...,,'""=·-'"· ,..._,,._=---~""~·-"'-'·-='-~""""'· ·--·~·~-~=._,,. .. ,... .. ....,,,.=_,, 

Tidigare 9_nslag s~rnes fö:c lå{~t tert1.krn1t då !'101112ntet för-

av arbetslöshets·- och olyck,s fallsförsäk;:ingspremier 0 Där

jämte k:o:mmer arbe-Csgiv2J:-ens andel a1:· sj-c1.kförs:,-;J;:::::-ingspre-- -

mien att höjas med 0,25 %" 
Drifts-- o:;h unc1 er:1ålJ.t:;kos tnadE":r f Ci:::' mot o:clo::.·<::Lo::.1. 
~~.,.o=~==-----~· ~~~~-"'-~--~"'''"'""-····=-""-.-,...,.~-=="""'-="'·•=-=o,,._,,_,,,.-.=..•='-~--......,--, ,,.;_,.,.,, t -- .. u 

Ansl-9.g 17, 000 m2.r1c" Ökn_i n~ 3, 000 rr;2~~L, 
~~=-'-"'=-=----·=::r...-,,-..._~-_:o:.·.===--'"·...,_--=, ~--=.=..-::=~-= •·=··.=;•<..·.:c•.= ""-·'' '~ - =-~-=""--=-~-,....,.....,,..,..--.-0·-,.,,...•_,~, 
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föregående år. Under 10 Ht" VI upptagna nyanskaffningar 

torde icke i nämnvärd grad påverka 1972 års lrni::itnader. 

fil1 J§Ed sk a:p s s JlE ls ~PlLSlLl§..12..0 s .}ji o!2_.Jö rhl'. o 1 i s in~§.J.11} i Il.@n . 

f'12,SJ0-B 2 ·~000 mar1'~ o Qkn.}]l_g_ 500 ~rQS~~L 
:Före slås höjt på grund av allmä:nna kostnadsökninga:r. 

Hittills under år 1971 har kontot belastats rne c1 1. 900 

mark. 

JI. PolisvB:§endet på landet~ 

länsmännens i JomaJa respektive Sunds distrikt ingivna budget

r:f!i,p.ti.c•i''"'en har i berörda avseenden med hänvisning till la:ndskapslagen 

polisförvaltningen i landskapet Åland inhämtats landshövdingens 

e. 
i landskapsstyrelsens budgetfrBmställning för år 1970 

frågan om överenskommelseförordningen ora polisväsendet på 

inne fattande även ändring av dis triktsindelningen har tills 

icke lett till konkreta resultat. Ärendet har dock kommit i 

nytt läge sedan länsmanstjänsten i God by blivit vakant och besatts 

t. f. innehavare. Den nyordning inom polisförvaltningen i riket? som 

.a. berör länsmännen kommer även att påverka lösningarna inom land

~kapet. En samordning av resurserna inom åt::ninstone de två största 

1änsmansdistrikten skulle säkerligen ge en ändamålsenligare organisa-

on och bättre möjligheter att utnyttja tillbuds stående resurser. 

Länsstyrelsen har i sitt utlåtande berört frågan och landskapsstyrel-

53en för sin del anser att en viss försiktighet bör iakttas vid nyan

ställningar. Frågan om resursfördelning mellan de två nämnda dis trik

aktualiseras även i samband mec1 att vardera distrikten äskat an

:ålag för motorfordon. Det vore därför riktigt at-c: en samordning i prak

tiken kunde ske så snart som möjligt. 

l_Ht.11~1. Avlöningar. 

Jillslag 619.644 mark. Q~~._106.444 m2xk. 
De under år 1971 företagna gropjusteringarna avseende 

en överko:iJstapel oqh samtliga yngre konstaplar med en 

förhöjning om en löneklass har beaktats i tjänsteförteck

ningen. 

I Sunds distrikt har under år 1971 utöver i budgeten 

angivet antal månader för anställande av extra konstaplar 

förordnats en extra konstapel för handhavande av ir:i.dri v

ning sären den. Denna konsta-pels fortsatta anställning sför

hållande blir beroende på i vilken utsträckning indrivnings-· 

ärendena kan handhas av kanslipersonalen vid länsman skon-
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kontoret. Utöver denna tjfulst föreslås att den tidigare 

som extra anställda konstapeln öve:::'föres till extraordi

narie stat liksom det vid li:insmanskontoret anställda by

råbiträdet. Dessutom föreslås att under 10 månader av 

året anställes en extra konstapel. Jlntalet beräknade ext

ra månader för Jomala distrikt beräknas bli oförändrat 

30. 

TelefonkostnadJ3r. 

Anslag 7 .)00 rnQ,rl~ • .9K11.EIJL. l. 5_00~If2~.rk. 
Med bea1cta.'1 de av bokslut ssiffrorna för 1970 synes tidiga

re anslag för lågt beräknat. 

Utrustn_tJl..g_jf). 

!~lft~.? t o f ö rän dr a1=.),,,,:,"00Q~~~~};. 

Anslaget föreslås för anskaffning i första hnnd av krimi

nal teknisk utrustning 9 fördelat så att 1.000 mark får 

disponeras för anskaffningar till Sunds respektive Jomala 

distrikt med.an resterande del reserveras för oförutsedda 

behov. 

Föi~_J2oli s_b._§kten , och vaktk.9EJ.;..QI" 

!~slage:t oförändl'.§.L~·. OQQ __ g:iafk. 

Ko.s tnaderna för polishäktet i Kastelholm beräknas ti 11 

28. 000 mark 9 vari ingår löner för helår sans tälld vaktman 

(A 13), extra vaktman under 6 månader (A 10) samt oför

ändrat arvode till fö::"eståndaren om 3. 600 mark. Anslaget 

i övrigt avses för smärre anskaffningar och upprustning 

av länsmar1skontoren i Jomala respektive Sunds distrikt. 

För~FÖ r.JJ g trag kgye r.:!_aknin g _.Lt2.. 
Ar]s lq,g§.t.=2_f9.E.~Lnd r.§ll.§~.QQO m9,:t;:k. 

För ci_en rörliga vägtrafil:övervakningen föreslås anslaget 

höjt med 1.000 mark till 11.000 mark. 

Den övervakning av vatten områdena i landskapet som 

föreslogs i landskapets årsstat för 1971 kunde av olika 

orsaker icke gen omföras. Tills vidare har sålunda de 

landskapet åliggande övervakningsuppgifterna handhafts 

i samarbete med sjöbevakningen. Detta samarbete har även 

fortlöpt friktionsfritt. Å oodra sidan kan man räkna med 

att nuvarande resurser för övervakningen av bl.a.den öka~ 

de trafiken med nöjesbåtar framdeles inte kommer att räcka 

till. L3Ildskapsstyrelsen hade avsett att den för 1971 före-_ 

slagna övervakningen skulle ha givit erfarenheter för en 

senare permanent organisation. Då något av de ;föreslagna 
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alternativen .icke kunnat realiseras har landskapsstyrel

sen under 10 Ht. VI kap. föreslagit att landskapet skulle 

inköpa en båt att användas för övervakningen av vatten

områdena i skärgården och därmed inleda en permanent verk

samhet i den mån manskapsfrågan och organisationen kan 

ordnas på ändamålsenligt sätt. Möjligheterna att i stället 

hyra båt bör dock fortfarande hållas öppna, i vilket f:::il 1 

eventuell hyra skulle få påföras detta moment. 

Båten föreslås underställas Jomala länsmansdistrikty 

som i samarbete med polisen i samtliga distrikt skall 

kunna ha hela landskapet som verks amhe tsområd e. Med lämp·

lig arbetsfördelning erfordras ingen utökning av manskaps·

styrkan. 

På samma sätt som i fråga om vägtrafi köv L'.L·v-rikningen 

föreslås detta moment påföras resekostnader, dagt,,:::iki "rw 

medan övriga drifts- och underhållskostnader skulle 

ras 3 Ht.II:8. 

:J)_:r_,tf_i:;_si-:-_Qch_ underhållskostnader för motorfordon. 

Anslag 13.000 mark. Ökning 1.300 mark. 

Ökningen motiveras av under föregående moment niirnnda 

driftskostnader för polisbåten. 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården . 

.±..:. Allmän hälso~§~d~ 

I årsstaten för 1971 föreslogs inrä t-tandet av en t:,i.'it1r: 1-: ,-.,"r"'"' 1 F"',;:i 

sveterinär under förutsättning att överPrn=ikrnr1rnP l 0P kunde nås med 

!'~ksmyndighe terna om veterinärens arbetsuppgifter och subordi nR- tians 

:fg'rhållanden närmast då i de avseenden dessa berörde statsförval t-
' ' 

tlingens uppgiftsområden. Överenskommelseförordningen utfärdades i 

:och landskapsveterinär kunde anställas genom överflyttning av den 

d~~are innehavaren av den statliga tjänsten som distriktsveterinär. 

överensk ommel seföror dningen ingår i övrigt bestämmelser om gräns

ingen mell8D rikets och landskapets myndigheter för veterinär-

ftirvaltning i landskapet. 
motiveringen till årsstaten för 1971 framhölls dels att frågan 

landskapsläkarens ställning då icke ansågs behöva upptagas till 

kussion och dels att ledningen och förvaltningen inom denna al 

tor av hälso- och socialvården i landskapet fortsättningsvis 

dhas av kansliavdelningarna vid centralförvaltningen. Anställand 

landskapsveterinär inne bär do ek ett steg mot den kan sliavdel 
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aerställda social- o hälsovårdsbyrån, som föreslås i förvaltnings-

gskommittens organisationsplan för landskapets centrala ämbetsverk. 

Föreliggande budgetförslag förutsätter inrättar1de av en landskaps

·,~äkartjänst, d .v .s. överföring av den nuvarande statliga tjfulsten till 

tiandskapsförval tningen. En sådan ändring förutsätter även denna en 

~~rskild överenskommelse med riksmyndigheterna och ändring av gällande 

>~eren skommels eförordning. Landskap sstyre lsen ans er det vara av stor 

~etydelse att även inom denna sektor landskapsförvaltningen utbygges 

~111 åtminstone samma nivå som vid länsstyrelseförvaltningen i riket. 

]et nuvarande förhållandet med landskapsläkare anställd av staten och 

underställd medicinal styrelsen har i många avseenden varit ändamåls

enlig, varför klarläggandet av verksamhetsområde och subordinations

förhållanden för landskapsläkaren i landskapets tjänst först måste 

.lelargöras noga. Även om sålunda anslag upptagits för landskapsläkaren 

är landskapsstyrelsens avsikt att den föreslagna tjänsten under denna 

eller annan benämning icke skall lediganslås förrän förutsättningar 

en ändamålsenlig lösning är för handen. I det fall den nuvarande 

'landskapsläkartjänsten överföres till landskapsförvaltningen bör även 

overflyttning ske av den vid landskap släkaren s byrå förefintliga tjäns

ten som kanslist. 

Anställandet av en landskapsläkare skulle i praktiken innebära in

rättandet av en landskapets social- och hälsovårdsbyrå. Till denna 

kunna hänföras den direkta ledningen av hälsovårdsarbetet, 

bidragsfrågor, öppna sjukvården etc. Fastställandet av uppgifter och 

bör i stort kunna ske enligt samma eller i tillämpli

delar för vad som gäller på länsstyrelserna i riket. 

Ovan angivna förslag har tills vidare icke föranlett ändringar i 

kapitel 4 Ht.I och V samt 8 Ht.I, som närmast beröres av en omorga
nisation. 

En av de viktigaste uppgifterna för landskapets hälsovårdsförvalt

ning är att leda och övervaka genomförandet av de åtgärder för land

skapets del, som kan bli aktuella· i anledning av ett förslag till riks

lag om folkhdlsoarbetet. Lagen syftar till att skapa förutsättningar 

mera effektiv och helhet sbetonad hälsovård med särskild vikt 

öppna sjukvården och det förebyggande hälsovårdsarbetet. Man 

~yser därmed att skapa en bättre balans mellan dessa funktioner och 

fiet Under senare år starkt utvecklade och kostnadskrävande sjukhus

I första hand avser lagen att lägga grunden för denna för-

lse genom att föreslå en omorganisation av den kommunala hälsovården. 

kommunala hälsovården skulle enligt lagen baseras på en eller av 
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ra kommuner upprätthållen kommunal hälsovårdscentral. Frågan har 

dan inom landskapet aktualiserats på det kommunala planet men kommer 

t från landskapets sida förutsätta såväl lagstiftnings- som förvalt

gsåtgärder. 
Den nya lagen inne bär även ändringar i fråga om bidragen ti 11 den 

mrnunala hälsovården och de ökningar som kru1 ifrågakomma har utan 

an särskild motivering beaktats i denna huvudtitels kap. V. 

Avlöningar. 

Anslag 135. 506 mark. Ökning 56. 069 mark. 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås inrä t

tandet av en tjänst som landskapsHikare, ordinarie 9 sarDt 

en extraordinarie befattning såsom kansli bi träde. Vardera 

tjänsterna bibehålles i de löneklasser, B 2 respektive 

A 8 9 som för närvarande erlägges av staten. Lönerna för 

vardera har rRknats från den 1.3 då både de praktiska 

och formella förutsä ttningarra för anställningarna knappast 

torde vara klara dessförinnan. I övrigt har under momentet 

upptagits anslag även för seme ste rvikarier. Beträffande 

anslaget i övrigt hänvisas till allmänna motiveringen. 

Landskaps läkaren, som mot arvode handhaft distrikts

läkartjänsten har meddelat att han lämnar sistnämnda upp

gifter från 1.11 1971. Landskapsstyrelsen förutsätter att 

berörda parter, kommunerna och hälsovårdsdistrikten till

sammans med landskapsstyrelsen skall genom snara åtgärder 

åstadkomma en permanent lösning av skärgårdskomrnunernas 

kornrnunalläkarfråga. Under år 1971 har i enlighet med moti

veringen i årsstaten förutsatts att landskapsstyrelsen 

tillfälligt upprätthåller läkarvården i skärgården genom 

att förskottsvis betala arvode och resekostnader för en 

dis tri. ktsläkare . men att reglering av kostnaderna skal 1 

ske såsom vore fråga om kommunalläkartjänst. Anslaget för 

avlöning under 1972 föreslås därför utgå ur 4 Ht.I:l i or

dinarie årsstaten. 

Vid de 1971 genomförda gropjusteringarna höjdes hälso

syster-barnmorskans lön med en lönekla.ss. 

Kontorsmateriel oc4 diverse utgifter. 

Anslag 3.000 mark. Ökning 1.000 mark. 
""'"""=' . " ..__ 

Erfordras vid utökning av personalen. 

Hyra 2 ~se och städning (fL. 

Anslag 12.000 mark. pkning 10.000 mark. 

Föreslås i det fall nämnda utökning av personalen kan 
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era kommuner upprätthållen kommunal häls ovårdscentral. Frågan har 

edan inom landskapet aktualiserats på det kommunala planet men kommer 

tt från landskapets sida förutsätta såväl lagstiftnings- som förvalt-

]~mgsåtgärder. 
·~ ''> 

Den nya lagen inne bär även ändringar i fråga om bidragen ti 11 den 
5kommunala hälsovården och de ökningar som kan ifrågakomma har utan 

<annan särskild motivering beaktats i denna huvudtitels kap. V. 

4 Ht. I::],=. Avlöningar. - Anslag 135.506 mark. Ökning 56.069 mark. 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås inrä t

tandet av en tjänst som landskapsltikare, ordinarie, s8Il1t 

en extraordinarie befattning såsom kanslibiträde. Vardera 

tjänsterna bibehålles i de löneklasser, B 2 respektive 

A 8, som för närvarande erlägges av staten. Lönerna för 

vardera har raknats från den l. 3 då både de praktiska 

och formella förutsä ttningarm för anställningarna knappast 

torde vara klara dessförinnan. I övrigt har under momentet 

upptagits anslag även för semestervikarier. Beträffande 

anslaget i övrigt hänvisas till allmänna motiveringen. 

Landskapsläkaren, som mot arvode handhaft distrikts

läkartjänsten har meddelat att han lämnar sistnämnda upp

gifter från 1.11 1971. Landskaps styrelsen förutsätter att 

berörda parter, kommunerna och hälsovårdsdistrikten till

srunmans med landskapsstyrelsen skall genom snara åtgärder 

åstadkomma en permanent lösning av skärgårdskommunernas 

kommunalläkarfråga. Under år 1971 har i enlighet med moti

veringen i årsstaten förutsatts att landskapsstyrelsen 

tillfälligt upprätthåller läkarvården i skärgården genom 

att förskottsvis betala arvode och resekostnader för .. en 

distriktsläkare .men att reglering av kostnaderna skall 

ske såsom vore fråga om kommunalläkartjänst. Anslaget för 

avlöning under 1972 föreslås därför utgå ur 4 Ht.I:l i or

dinarie årsstaten. 

Vid de 1971 genomförda gropjusteringarna höjdes hälso

syster-barnmorskans lön med en löneklass. 

Kontorsrnateriel oc4 diverse utgifter. 

Anslag 3.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Erfordras vid utökning av personalen. 

Hyra 2 l_y_se och städning_ifl. 

Anslag 12.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

Föreslås i det fall nämnda utökning av personalen kan 
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verkställas och landskapsstyrelsen samtidigt övertar 

landskapsläkarens tidigare kontorslokali teter eller upp

hyr nya. 

Till disposition för hälso- och sjukvårdsändam§l.(Tidiga

re 4 Ht. V:l8). 

!_ns lag .J2. 000 mal:~. (5kning 4. 000 mC3-rk. 

Föreslås överflyttat från kap V~ som därvid skulle enbart 

bestå av anslag för bidrag och understöd. Ökningen erfora

ra9,tfö~ förbtittrad infonnation 9 studiedagar etc. samt de 
KOd nauer som . 

/ l{an f'öranledas av omorganisation och utredningar i an-

ledning av lagstiftningen om folkhälsoarbetet. 

II. Ålands centrals~ u.~hus. 

Regeringen har till Riksdagen avlåtit ett förslag till ändring av 

bidragsgrunderna för sruntliga former av sjul;:hns 9 vilket innebär att 

bidrag räknat redan från år 1972 skall utgå enligt biirkraftsklassfi

ceringen. ])enna ändring kommer för flertalet kommuner att inni::'bära en 

väsentlig ändring i fråga om deras kostnader för sjukhusvården. I an

slutning ti 11 nyorganisati onen inom folkhälsoarbetet och den öppna 

vården avser man fören att förnya sjukvårdens regionalförvaltning fc:ir 

sjukhusens del för att därmed nå bättre samarbete mellan de olika vård

formerna och ett effektivare utnyttjande av sjukhusen. 

Fördelningen av l{omrnunernas kostnader i Ålands centralsjukhus base

rar sig på grundläggningsbrevet 9 en av Ålands delegationen godkänd prin

cip för fastställande av kommunernas sammanlagda kostnadsandel samt 

landskaps lagen om fördelningen av driftskostnaderna vid Ålands central

sjukhus. I och med att kommunernas totala andel fördelas enligt skatt

öreprinci pen har för de åländska kommunernas del redan en viss hänsyn 

tagits till deras ekonomiska bärkraft. För de åländska kommunerna tor

de därför beräknandet av bidrag eller andel på basen av bärkraf tsklass 

icke betyda så stora ändringar. Uppenbart är emellertid att den nya prin

cipen orn kostnadsfördelning på grund av ekonomisk bärkraftsklassifice

ring bör beaktas även när det gäller fördelningen av driftskostnaderna 

för Ålands centralsjukhus. 

Samtidigt finns det anledning att om så visar sig nödvändigt och 

ändamålsenligt att förenkla de tidigare bertikningsgrunderna och möj

ligen samtidigt omfördela pla tsandelarna. 

Aktuella reformer beträffande en koordinering av den öppna vården 

Och sjukhusvården samt sammanförandet av huvudmarmaskapet för olilrn 

samma region arbetande vårdinrättningar i riket ger även anledning 

överväganden~ huruvida liknande åtgärder kan genomföras i landska

En ändring i nuvarande förhållanden medför givetvis många problem 



-57-
4 Ht. 

n frågan borde utredas även för landskapet, då det är uppenbart att 

sikt hänförand et av huvudmartnskapet för såväl sjukhusväsen det som 

<~ppna vården på t. ex ·ett enda kommunalförbund skulle vara ändamåls-

enligt. 
Ålands centralsjukhus' budgetförslag för år 1972 räknar med en ut-

giftsökning om c o 15 %. Den största ökningen hänför sig till momentet 

för socialavgifter och pensioner där undermomentet pensi?ner beräknas 

atiga med 37 %. Xven för värme j lyse och vatten iir utgiftsökningen an

märkningsvärt stor, eller i det närmaste 30 %, Åtgärder för att ned

tringa dessa kostnader har vidtagits. Det är dock först under år 1972 

som driftskostnaderna för tillbyggnaden påverkar budgeten i full ut

sträckning. 

Avlöningsutgifterna väntas stiga med c. 15j5 %9 varav 1 9 7 % går 

till nyinrättade eller ombildade tjänster och knappa 14 % till beräkna

de lönestegringar. 

Den jämförande ekonomiska statistiken för sjukhusen i Finland visar 

att Ålands centralsjukhus inom vissa speciella sektorer kunnat nå en 

fördelaktigare nivå än tidigare. Trots detta visar totalkostnaderna 

per vårddag - på grund av låg beläggning och procentuellt ff?. tt höga 

avlöningsutgifter - ett för sjukhuset ofördelaktigt högt belopp. An

märkningsvärt är sålunda den låga beläggningsprocen ten på bäddavdel

ningarnamedan å andra sidan polikliniken är starkt överbelastad siirskil t 

sommartid. Landskapsstyrelsen anser att det finns anledning att låta 

dessa frågor underkastas särskild diskussion. 

Över centralsjukhusets budgetförslag har kommunala samarbetsnämnden i 

i stället för som under föregående år de enskilda kommunerna 9 givits 

tillfälle att uttala sig. Samarbet snärnnden har för sin del icke haft 

:någonting att erinra mot budgetförslaget, som s8Jiltidigt av nämnden 

utsänts till kommunerna. 

iHt.II:l. Avlöningar. 

Anslag 3.949.448 mark. Öknin_g 532.909 mark. 

Nya tjänster. 

Arbetet inom laboratoriet har med åren ställt ökade krav 

på personalen och dess föreståndare. Befattningen som 

föreståndare har hittills handhafts av överläkaren vid 

medicinska avdelningen mot ett tilläggsarvode om halva 

grundlönen i löneklass A 24. Dessutom har en konsul terand·e 

kemist besökt laboratoriet i regel några dagar per månad. 

Arbetet på laboratoriet har ,ökat även på grund av att 

nya och effektivare men s a1ntid ig t tekniskt mer komplicera

de undersökningsrnetoder tillkommit. Sjukhusnämnden bar 
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föreslagit en ny befattning som kemist i löneklass A 29, 

men avser innan kemisttjänsten utannonseras utreda frågan 

om chefskapet för laboratoriet liksom även nödvändighe-

ten av en särskild föreståndare eller konsulterande läkare. 

På grund av den ökade arbetsmängden har även före sla

gits ans t:~lland e av två laborator iesköterskor 9 vilket 

skulle innebiira att en laboratoriebiträdestjänst kunde 

ind ra9as. 

För 1972 föreslås inrättandet av en laboratoriesköters

ketjänst ~ anställandet av ytterligare personal blir bero

ende på möjligheterna att indraga förenämnda biträdes

tjänst och därtill bör beaktas de erfarenheter som kan 

vinnas sedan en ordin8rie kemist anställts. Under avlö

ningsmornentet före slås dock anslag som möjliggör att ef

ter särskild frmnställning från laboratoriet anställa en 

tillfällig laboratoriesköterska fr:ån den 1.6 1972. 

Röntgenavdelningen. 

Med beaktande av att sjukhusets röntgenavdelnings arbete 

ökat genom att denna numera utför skärmbildsfotografering

en och framkallningen för tuberkulosbyrån ävensom att 

arbetsuppgifterna beräknas öka under år 1972 föreslås 

anslag för anställande av en röntgensköterska under 25 

veckotimmar baserat på löneklass A 14. 

Översköterskans kansli. 

Vid översköterskans kansli föreslås anställandet av ett 

avdelningsbiträde på halvtid med en lön motsvarande A 9. 

Sjukhusnämnden har i detta ärende övervägt olika alterna

tiv men har funnit att föreslagen lösning i detta skede 

är den enda möjliga. 

Ett försl8g om inrö. ttande av en befattning som .I?._erso

palhälsosyster har avstyrkts men crnslag som IB:ulle möjlig

göra anställandet av en sådan under slutet av år 1972 

har upptagits under moment Personalens hälsovård. Land

skapsstyrelsen anser att man i detta avseende bör avvakta 

de förslag beträffande utbyggnaden av personalens hälso

och sjukvurd 9 som en rikskornrnitte snart väntas lägga fram. 

Kontoret. 

Vid kontoret före [·il ås få anställas en kanslist på del tid 

med lön och i övrj_gt enligt sjukhusförbundets rekommenda

tion enligt lönek1ass A 13. Ekonomichefen skulle därigenom 

avlastas en betydande mängd rutingöromål och internt re

visionsarbete. 
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Qmbildning av tjänst.Qr. 

Vid medicinska avdelning~~ föreslås att en sköterske

tjänst (.A 14) ombildas till en specialskötersketjtinst 

i löneklass A 16. 

Vid kirurgi_t)k~k~il]gen före slås likaså en sköters

ketjänst ombildad till specialskötersketjänst. 

Ordinarie snickare-ambulans förarebefat tningen, som 

för närvarande är valrant, föreslås ombildad till extra 

ordinarie ambulansförare-vaktmästare i löneklass A 11. 

Rubriceringen av farmaceuttjänsten före slås ändrad 

ti 11 föreståndare för c:1,potekslagret 9 vilket mot svarar 

befatn1ingens art. 

Anslagen för de olika former av tillägg såsom ålders

till~gg9 dyrortstillägg 9 sjuk~uJtillägg etc. har höjts 

med beal{tande av de justeringar som kan bli aktuella un

der år 1972. 

I sjukhusets specialbudget upptaget anslag för till

fälliga tjänsteinnehavare inrymmes lönekostnader för bl. a. 

extra läkare sommartid 9 extra sköterskepersonal för som-

marmänaderna vid polikliniken och laboratoriet. 

Sociala avgifter och 12ensioner_J11·. 

Anslag 563.000 ma~~L _Öknin,g l_~_?_:OQO marlf. 

Ökningen hänför sj_g till ökade cocialskyddsavgifter, 

60.000 ma,rk 9 och pensioner? 78.000 mark. 

Kosthållningen (i')._ 

An§Jlag 168. 000 mark. Qk~in g 8. OQQ~.Bar~. 

Ökningen avser att beakta endast stegringar i prisnivån. 

Terapiutgifter (f). 

Anslag 6_L~9...QO riJllrk. Qknil}_g 56. 000 mark. 

Ökningen avser att täcka prisstegringar på olika tjänster, 

mediciner 9 vårdförnödenheter 1 rö:atgenfilmer, laboratorie-

förnödenhe ter m. rn • 

Värme 9 lyse och vatten (f). 

~-!ag 305_. 000 war~. Qknin g_(_Q. O~QQ ma.rk. 

Av ökningen hänför sig 40.000 mark till undermomentet 

bränsle som från det budgetförslaget för 1971 gjordes 

+-:iJ.PP, stigit med c. ~-5 % • 30. 000 mark kommer på und ermomerrt:et 
........ ar 

./elström i där kostnnderna på gn1nc1 av till byggnaden jämfört 

med år 1970 nästan fördubblats. Beträffande elströmmen 

har åtgärder vid tagi t,s för att nedbringa förbrukningen och 

dessutom har landskaps styrelsen på sjukhusnämndens ini tia

ti v föreslagit-en ändring nv elströmstariffen för sjukhuset. 
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Underhåll och årsanskaffningar. 

Anslag f34.400 112ark. Minskning 44.600 mark. 

Undersöknings- och vårdapparatur. 

Anslag 11.750JEark. Ökning· 1.100 mark. 

4 Ht. 

Största enskilda posten utgöres av komplettering av ki-

,~·:~~r,tti;:tgiska operationsav:delningen s. instm:c:ieut 3. 000 mar·k. 

Årsanskaffningen till klädförrådet föreslås ökat från 

13. 000 mark ti 11 20. 000 mark,, för erforderlig komplette

ring av linneförrådet. 

Års an skaffningen av inventarier avser förnyelser av 

inventarier och smö.rre årsanskaffningar ti 11 ett bel opp 

om 37.600 mark~ vilket utgör en minskning om 35.500 mark. 

Fastighetsunderhåll. Anslag föreslås för ombyggnad 

av medicinska avdelningens sällskapsrum 1.000 mark, mål

ning av obstetnsk- gynekolbgiska överläkarens kansli 9 600 

mark, målnings- och reparationsarbeten i kirurgiska av 

delningen, 15. 500 mark och för sl lmö.n t underhåll, varmed 

avses bl.a. smärre uppsnyggningsarbeten i personalbosta

den 9 10. 000 mark. För underhåll av fast apparatur har 

upptagits 7.950 mark. 

S;iukhusornrådet. För breddning och ytbehandling av par

keringsplats föreslås 12.000 mark och för övrigt under

håll 3.000 mark. För renhållningen erfordras att anslaget 

ökas till 5.000 mark. Anslaget för försäkringsavgifter 

har höjts till 7.000 mark. 

Tvätt och städning. 

Anslag 38.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsökningar och tillbyggnaden. 

:Diverse utgifter. 

Anslag 140.000 mark. Ökning 23.500 mark. 

Största ökningen hänför sig till kostnaderna för persona

lens utbildning och hälsovård. 

III. Ålands centralsanatorium. 

Avlöningar ( f). 

Anslag 854. 676 mar]:c. Ökning 81. 444- mark. 

Ökningen motiveras av de allmiinna löneförhöjningarna . 

.§.2cialavgifter och pensioner (f). 

dillslag 144.000 m?I'f· Ökning 11.000 mark. 

Av ökningen hänför sig 10.000 mark till kostnader för 

socialskyddsavgifter. 
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Viirme 9 lyse och vatten. 

Anslag 60.000 mark. Qlfning 10.000 mark. 

Ökningen orsakas främst av förhöjningarna av priset på 

olja. 

Underhåll och årsanskaffningar. 

Anslag 20. 700 mark. fil.E.§.kning 27. 300 mark. 

Anslaget fördelar sig på: 

undersöknings- och vårdapparatur 

kliidförrådet 

inventarier 

underhåll av fastighet 

underhåll av sjukhusområdet 

försäkringsavgifter 

:Diverse utgifter. 

Anslag 20.000 mark. Ökning 5.000 .mark. 

1. 500 mark 

8.000 IV 

2.700 H 

4.000 !1 

3.000 H 

1.500 il 

I anslaget ingår sanatoriets andel i kontorstillbehör, 

tryckningskostnader, annonser 7 telefonavgifter m.rn. 

Till landskaps styrelsens disposi tian. 

AnslS];g 3.00Q mark. Ökning 500 mark. 

Erfordras på grund av allmänna kostnadsstegringar. 

IV. Ålands tuberkulosbyrå. 
~""'-=-~~-·~~-

Avlöningar. 

Anslag 60.295 mark. Ökning 6.961 mark. 

Motiveras av de allmänna lönejusteringarna. 

Sociala avgifter (f). 
Anslag 6.000 mark. Ökning 1.700 mark. 

::Oe sociala avgifterna beräknas uppgå ti 11 c. 10 % av 1 öne

surnrnan. 

Skti.rmbildsfotografering (f). 
Anslag 20.000 mark. Q.k_ning 3.000 mark. 

Anslaget har beriiknatE3 för de skiiri11llildsfotograferingar 

som avses utföras under år 1972. 

Tera12iutgifter ~ 

Anslag 25.000 mark. Ökning 7.000 mark. 

Erfordras på grund av prisstegringar och med hänsyn till 

beräknat behov. 

Värme. lyse och vatten. 

fil?§lag 8.000 mr;trlc.Ökning 2.000 mark. 

Motivering som under 4 Ht.III:5. 

:Diverse utgifter. 

Anslag 11. 000 mark. Ökning_ 2. 000 mark. 
Motivering som under 4 Ht.III:8. 
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V. Särskilda anslag. 

Såsom av motiveringen under 4- Ht. I~ 5 framgår har det tidigare 

oment 18 överflyttats till kapitel I. Kapitel V omfattar därför nu 

ndast egentliga understöd och bidrag. 

Förslaget till ny lag i riket om folkhälsoarbetet innebär att bi

ragen för kommunernas häls ovårdsarbete redan rE:iJrna t från 1972 baseras 

bärkraftsklassificeringen. :De nya gn:rnderna för beräknandet av bi-

drag kommer att för vissa kommuner innebära väsentliga ändringar i 

fråga om bidrag,slJeloppen. Lagen syftar ö.ven till att bidragen till 

1wmmunerna skcll erläggas för kommunernas öppna hälsovård betraktode 

såsom en helhet och icke såsom nu för avlönande av speciella tjänste

innehvare. La11dskapsstyrelsen förutsätter att bidragsnormerna såsom 

de kommer att framgå i rikslagstiftningen skall kunna tillämpas inom 

landskaps förvaltningen och detta förutsätter bl. a. att för de i nämnda 

avsedda hälso•.rårdscentralerna skall erläggas förskott. I regering

budgetproposi ti on har anslagen för bidrag till den kommunala häl

sovårdssektorn ökat med c. 25 ;s. Nedan i kapitlet för kommunernas häl

sovårdsverksaihet avsedda bidrag har även utan särskild motivering höjts 

med 25 %. Tills vidare kommer bidrag att betalas för vart och ett spe-· 

ciellt vårdornråde eller kommunal htilsovårdstjänsteman såsom tidigare. 

4 Ht. v~~. Bidr~g till. avlönande_§.V stads- och kommunalläkare (f). 

4 Ht.V~2. 

. 4Ht.V~3. 

i_Ht.V~4. 

iHt.V~5. 

Anslag 56.000 ma;s"k· .Qkning lloOOO mark. 

Se kapitelmotiveringen. 

BidraP:; tj=ll avlö11211de av kommunala veterinärer (f) 

(Rubriken delvis ändrad.) 

Anslaget oförindrat 25.00Q.._mark . 

]idrag till avlönai~de av kommunala hälsosystrar ( f). 

Anslag 130.000 mark. Ökning 25.QOO mark. 

Se kapitelmotiveringen. 

Bidrag till avlönande av kommunala barnmorskor (f). 

An§l.ag 7 5. 000 mark, Ökning 15 ·~000 mark. 

Se kap i te lmoti ve:ringen. 

Bidrag till avlönande av kommun~la hälsosystrar-ban1mors

kor_JJ:l. 

Anslag 90.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

,Se kapitelmotiveringen. 

Bidrag t~ll upErätthållande av Grelsby s~ukhus (f). 

Anslag 1.100. 000 mark. Ökning 150. 000 mark. 
. ·~ ~ 

Motiveras av de lrnstnadsöknin gar jämte lönejus teringar 

som förekommit under ar 1971. Förutom slutbidrag för 1971 
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erlägges ur anslaget förskott för det löpande året. 

Kostnader för tre plat~er i Åbolands barns~ukhus (f). 

Anslag 90.000 mark. Ökning 15.000 mark. 

Ökningen rnoti veras till en del av de kostnadsökti.ngar och 

,löne justeringar som förevarit under år 1971. :Då numera 

sjukhusets kostnader fördelas enligt bärkraftsklassfice

ringen är anslaget svårt att exakt beräkna. 

Uns'Lerstöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barnavård(f). 

Anslag 30.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

På grund av den i kapitelmotiveringen nämnda Jagen om folk

hälsoarbetet kommer bidragen i första hand att avse ut

vecklandet av de nuvarrn de rådgi vningsbyråerna till häl

sovårdscentraler9 varför anslaget bör höjas. 

Bidra.g till avlönande av kommunernas skolläkare och skol

tandläkare (f). 

(Anslaget föreslås överföras till 5 Ht. II). 

Bidrag åt kommuner f_ör vaccination skostnader (f2. 

Anslag 10.000 mark. Ökning 4.000 mark. 

Se kapitelmotiveringen. :Därjämte påföres anslaget bidrag 

enligt lex veneris._ vilka bi drag på senare tid tenderat 

att öka. 

Bidrag för ambulansflygningar. 

Anslag 20. 000 marlf. Ölti..ng 2. 000 mark. 

Ab Skärgårdsflyg har under år 1971 redovisat ett relativt 

stort an tal ambulansflygningar och man kan räkna med att 

sjuktr8J'.1sporterna med flyg kommer att öka inte enbart för 

den bofasta befolkningen utan också genom ökat antal till

fälliga besökare. Utryckningsberedskapen måste därför hål

las på en hög nivå 9 och landskapets bidrag i första hand 

avse ersättning för de fasta kostnader 9 löner m.m. som 

denna beredskap förutsätter och vilka icke kan debiteras 

patient eller ersättas ur sjukförsäkringen. Föreslagen 

ökning för 1972 avser i huvudsak eftersläpande ersätt

ningar för vilk!'l betalning icke kunnat utfås av patienter 

eller sjukförs~kring. 

Till l@§skaps styrelsens disposition för häl eo.-och s~uk

vårdsändamål. 

Anslaget överflyttat till 4Ht. I kap. 
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5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
==================================================== 

I. Allmän utbildning. 

Skolbyrån. 

(Rubrikerna ändrade 9 tidigare i huvudsak II kap). 

I rnoti veringen till ordinarie årsstaten för 1971 redogjordes för 

ore;anisatoriska lindringar i fråga om skolförvaltningen som gen om

förts inom distriktsförval tningen i riket. Dessa i tillämpliga delar 

motsvarande or10rganisatiorter inom landskapsförval tningen ansågs kunna 

.invänta ett mera definitivt ställningstagande till förslaget till 

akoladEinistrationen i den nya förvaltningslagen. För att ge möjlig-

t till den pC:t landskapsmyndighetern a åliggande planeringen för grund-

@kolans införande hade folkskolinspektören under hela år 1971 varit 

;~jänstledig för detta utredningsuppdrag. De då förutsatta utredningar

'}lå beräknas kunna frmnläggas denna höst. Budgetrnoti ve ringen förutsatte 

även att en delreform på skolförvaltningens område i enlighet med de 

förvaltningslagen uppdragna linjerna skulle kunna genomföras. De for

förutsiittningarna för överförandet av olika uppgifter inom un
aen av 

Q;ervisningsväsendet föreligger nu i::tven genm::.1/landskapsstyrelsen före-

slagna ändringen i landsko.pslagen angående landskapsförval tningen. 

Fullt utbyggd skulle den bl i vande utbildningsavdelningen enligt 

förslaget till landskapets förvaltningslag omfatta9 förutom fornminnes

a.vdelningen 9 en utbildninr;ssektion beståend.e av tre byråer. Byråernas 

årbetsuppgifter skulle fördelas enligt skolform och varje .'skolfonn 

~åledes i sin helhet handläggas av vederbörande byrå. Landskapsstyrel

sen anser fortsättningsvis att denna uppdelning för landskapets del 

är mest ändamålsenlig. För att en ny skolbyrå skall kunna arbeta i öns

kad omfattning och överta huvuddelen av ärenden hörande till undervis

nings- och bildningsväsendet fordras att av de i förvaltningsreformen 

förutsatta byråerna inrättas den allmänna byrån och grundskolebyrån. 

Såsom en av de viktigaste uppgifterna för skolbyrån i sin helhet måste 

ses uppgiften att införandet av grundskolan sker utaJJ störningar. Tak

ten och omfattningen av öveifly~tning av övriga ärenden ti 11 skolbyrån 

måste därför bestämmas med hänsyn härtill. Med beaktande av de nyan

ställningar som nedan före slås bör dock en omflyttning kunna ske redan 

från våren 1972 9 då anställningarna bör vara gen omförda i den tänkta 

timfattningen 9 och den allmänna byrån skulle handha ärenden angående 

KYmnasiet och folkhögskolan~ somrnaruniversi tetet 9 medborgarinstitutet 

även studiestöd och allmänna bildningsfrågor. 

tillfyllest för dessa arbetsuppgifter föreslås vid skolbyrån 

personal~ 
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_ en utbildningschef (B 3) 9 som är byråns chef och givetvis före-

_ en skolinspektör (A 29) 9 som förestår grundskolbyrån och samtidigt 

före dragoo de. Tillägg för föredragning skulle ut göras av 1 löneklass, 

_en avdelningssekreterare (A 24)~ gemensam för vardera byrån 9 

_ en kanslist- maskinskriverska (A 9) 9 

_ LPH-föreståndare 9 arvode 9 smnt 

_ tillfälligt anställd psykolog för planeringsuppgif ter. 

Förval tningslagkommi tten har i fråga om den teoretiska utbildningen 

r utbildningschefen föreslagit fil.~eller. pol.-licen tiatexamen med 

lämplig ämneskombination och för skolinspektören fil.-kandidatexamen 

likaså med lämplig ämneskombination. :Med hänsyn till de kompetensford-

tingar som gäller för avdelnL.1gschefer i skolstyrelsen ans er landskaps

:gtyrelsen kompetensfordringarna för landskapets utbildningschef högt 

att ta frågan till diskussion. Avdelningssekrete-

bö r ha lägst hum. kan. -examen. 

Avlöningsanslag för de nya tjänsterna har upptagits för hela året 9 

även om man icke kan räkna med att anställningsförhållandena blir kla

förrän någon månad in på år 1972. De nya tjänsterna 9 utbildnings

chefen och avdelningssekreteraren, kommer do ek att lediganslås så snart 

som landstingets beslut i saken fattats och ombildningen av den nuva

j;>ande folkskolinspektörstjänsten till skolinspektör skulle ske vid lämp

ligt tillfälle. 

Arvodet för skolpsykologen är beräknat för en tid av högst 6 måna

der, under vilken tid det redan inledda planeringsarbetet beräknas 

kunna slutföras. Med beaktande av illandsdelegatione:qs ställningstagande 

till LPH-centralen har arvodet för centralens före ståndare bibehållits 

oförändrat. Utvidgningen av LPH-centralen bör anstå till dess frågan 

ctrn kommunernas del tagande klarlagts. 

Landskapsstyrelsen förutsätter att riktlinjerna för skolbyråns verk

samhet skall kunna fastslås i åtminstone en tillfällig instruktion i 

anslutning till omorganisationen. 

Folkskolinspektörens kansli har hittills haft mycket trånga lokali te

ter till sitt förfogande. För den nya skolbyrån har upphyrts utrymmen 

i en fastighet som blir färdig i januari 1972. Utrymme sbehovet bör där

med vara täckt för de närmaste åren, även om de nya lokaliteterna icke 

ä:r helt lämpliga såsom kontorsutrymmen. 

LPH-avdelningen kvarblir i sina tidigare, även de trånga utrymmen. 

dskapsstyrelsen är i detta avseende senare beredd till ut:'vidgning2,r 

den mån kommunernas deltagande i kostnaderna är garDD terat. 
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Föreningen Hem och Skola i Ålands lyc eum har yrkat på att landska

t för lyceets del anställer en skolpsykolog på heltid. Psykologer 

innes icke vid statliga läroverk i den omfattning som föreslås för 

ceet. Frågan utreds i samband med den till landstinget inlämnade 
den kurativa verksamheten vid skolorna i landskapet. 

Avlöningar (f). 

Anslag 152.075 mark. Ökning 40.568 mark. 
Motiveras av de ovan i kapitelmotiveringen nämnda nyin

rättade tjänsterna som utbildningschef och avdelningssek

reterare. För skolpsykologen har upptagits arvode beräknat 

för 6 månader enligt löneklass A 28. Under år 1971 upp

taget arvode för folkskolinspektörens vikarie under tiden 

för dennes utredningsuppdrag utgår. Övriga löner och arvo

den föranleder icke justering annat än på grund av de 

allmänna lönestegringarna. Vid gropjusteringen 1971 höj

des folkskolinspektörens löneklass till A 30 (= länsskol

inspektör). 

Resor. (f). 

Anslag 13.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

De nya tjänsterna förutsätter att anslaget höjes. 

Hyror 9 elström och städning (f). (Rubriken ändrad). 

Anslag 17.600 mark. Ökning 5.600 mark. 

Såsom i kapitelmotiveringen nämndes har från januari 1972 

upphyrts lokaler för skolbyrån. Hyran per år stiger ti 11 

11.400 mark. Hyran för LPH-centralen beräknas fortsätt

ningsvis till 1.200 mark per år. Elström och städning 

beräknas till c. 5.000 mark. 

Material för LPH-centralen. 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

LPH-centralens verksamhet har visat att ett stort behov 

finnes för den. service centralen förmedlar. Utvecklingen 

inom läromedelsområdet fordrar ständig komplettering. Det 
oaktat har anslaget fortsättningsvis hållits på s8Illma 

penningmässiga nivå~ då vid de senaste utjämningarna c. 

hälften av kostnaderna ställts utom kolumn. En eventuell 

utvi®'ling av verksamheten blir därför beroende av kommu

nernas inställning och deltagande. Förutom direkt delta

gande i kostnaderna kan tänkas åtminstone till en början 

att skolorna skulle betala en avgift motsvarande de verk

liga kostnaderna för utnyttjandet av centralens service. 
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Landskapsbidrag för folkskolväsendet. 

Marie hamns stad (f). 

Anslag 535. 000 mark. Ökning 110. 000 mark. 

5 Ht. 

Enligt bokföringen för 1970 steg utgifterna till 344.000 

mark och för 1971 kalkyleras de till c. 400.000 mark. 

Med beaktande av de förhöjningar lönejusteringarna ger 

anledning till och att ur anslaget erlägges såväl slut

likvid för 1971 som förskott för 1972 har ökningen inklu

sive eventuellt tilläggsbidrag beräknats till 110.000 mark. 

J;iänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet avlöning(f)., 

Anslag 2.270.000 mark. Ökning 440.000 mark!. 

Förskottsanslaget för 1971 uppgick till 1.950.000 mark 

vartill kommer slutlikvider för föregående år. Med beak

tande av de förhöjningar som föranledes av lönejusteringar 

och att 1972 erlägges såväl förskott som slutlikvid för 

föregående år föreslås en förhöjning om 440.000 mar·k. 

Understödsanslag för folkskolorna på landet (f.2.. 
Anslag 900. 000 mark. Qlrning 180. 000 mark. 
Beviljat anslag för 1970 beräknas till 718.000 mark. Med 

beaktande av justeringar fram till 1972 och en viss all

män förhöjning erfordras för sagda är 900.000 mark. 

Byggnadsh;iälJ2 [Qr uppförande av .foJ..kskollokaler ( f). 

Anslag 600.000 mark. Öknin5 225.000 mark. 
Anslaget har beräknats i första hm1d för centralskolbyg

get i Jomala, tillägg för Lernlands centralskola samt 

därutöver för eventuella paviljongskolor och modernise

ringar av äldre skolor. 
Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och skol

tandläkare ( f) • 

Anslag 60.000 mark. 
Anslaget flyttat från 4 Ht.V:l3. 

Särskilda utgifter _för folkskol väsen det. 
FortbildniJgskurser för lärare. 

~ag 30.000 mark. Ökning 15.000 mark . 
.Anslaget avser fortsättning av den påbörjade utbildningen 

för grundskolpedagogik beräknat till 2.000 mark. För kur

ser för lärare som undervisar i skriv- och liissvårigheter. 

föreslås 4.000 mark. För anordnande av specialkurser i 

textil-, trä- och metallslöjd sarnt bidrag till lärarför

eningen. för kursverksamhe t reserveras 9. 000 mark. Arvodena 
för ämneskonsulenterna på deltid beräknas till 10.000 mark? 
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medan anslaget i övrigt avses för bidrag till datagande 

i kurser utom landskapet. 

Diverse utgifter. 

Anslag 7.950 mark. Ökning 2.700 mark. 

Kostnaderna avser telefonandelar och -kostnader, kontors

material, facklitteratur och övriga diverse utgifter, vil

ka beräknas öka då inflyttningen till de nya lokaliteter

na sker i januari. 

II. Ålands lyceum. (Tidigare kap. I). 
Avlöningar ( f). 

Anslag 900.767 mark. Ökning 105.577 mark. 
Under avlöningsmomentet har observerats arvode för hand

havandet av språklaboratorium och bibliotek, 5.000 mark. 

Ökningen i öv:rigt hänför sig till de allmänna lönejuste

ringarna. Vid gropjusteringen 1971 höjdes avlöningen med 

1 löneklass för vaktmästaren, gårdskarlen, kanslisten 

(maskinskriverskan) och städerskorna. 

Avlöningar för upprätthållande av parallellklasser (fl. 

(Rubriken ändrad) • 

.Anslag 351.050 mark. Ökning 75.595 mark. 
Ökningen i fråga om övertims- och timarvoden beräknas 

till 75. 000 mark. Ur ans laget .erlägges dessutom ersätt

ning åt vaktmästare och kanslist, åt vardera med 35 mark 

per parallellklass. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Anslag 28.000 rnarlf. Minskning 1.000 mark. 

Anslaget avses för fortsatt förnyelse av undervisnings

materi elen, ökat antal frielever och nya läroböcker ford

rar att biblioteket kompletteras i relativt stor omfatt

ning. Minsl\:ning en motiveras av att den kraftiga stegring

en 1971 närmast avsågs ,vara av engångsnatur. 
Värme. lyse och vatten ( f). 

~lag___ 44. 000 mark. Öl-rning 4. 000 mark. 
Ökningen motiveras av höjda bränslepriser. 

Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi (f). 

Anslag 9.300 mark. Ökning 900 mark. 

J1otiveras av ökat elevantal och, såvitt gäller undervis
ningen i slöjd, höjda trävarupriser. 
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Tryckningskostnader (f). 

Anslag 5.000 mark. Ökning 1.500 mark. 

Ökningen rnoti veras av kostnader för tryckning av svensk

språkiga blankettsr. 

Diverse utgifter. 

Anslag 9.000 mark. Ökning 500 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Underhåll av byggnader. 

Anslag 15.000 mark. Ökning 1.000 mark. 
Anslaget avses för fortgående upprustning och komplette

ringsarbeten inomhus och därjämte bör erforderliga yttre 

arbeten ut föras. 

Undersökning av elevernas hälsotillstånd. 

An$lag 20.151 .mark. Ökning 4. 651 wark. 

Skolhäsovården för lyceet 9 yrkesskolan och handelsskolan 

administreras av Folkhälsan. Arbetsuppgifterna kräver nu 

en heltidsanställd sköterska. De direkta kostnaderna de

biteras av Folkhälsan för var och en skola skilt enligt 

kostnadsfördelning 9 beräknad på basen av arbetstiden vid 

de olika skolorna. 

,!1ll landskapsstyrelsens disposition för lyceet. 

Anslaget _2förändrat 3.000 mark. 

Antalet timmar inom gymnastikundervisningen fordrar att 

tillfälliga utrymmen upphyres i idrottsgården. Därjämte 

måste under studentskrivningarna likaså upphyras lokaler 

för gymnastiken. Härför erfordras. 1. 500 mark. 'För ele

vernas klubbverksamhet av olika slag föreslås 800 mark 

att fördelas av skolans ledning. 

III. Ålands sjöfartslärov~rk. 
Avlöningar ( f). 

Anslag 294. 437 mark. Ökning 24. 758 mark. 

Beträffande de allmänna löne jus terj_ ngarna och uppställ

ningen i budgeten hänvisas till allmänna motiveringen. 

Under avlöningsmomentet har observerats kompetenstill

lägg för vaktmäs ta.ren-gårdskarlen enligt gropjus teringarna 

1971. 
Kostnaderna för sannolika gruppindelningar enligt av 

yrkesutbildningsstyrelsen utfärdade normer har beaktats 

och likaså har upptagits anslag för en parallellklass och 
en skepparkurs. 
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Extrakurser (f). 
Anslag 23.100 mark. Minskning 20.900 mark. 
Av de för 1971 föreslagna kurserna utgår kursen för fi 

skeppare. Minskningen där utgör 5.000 mark. För planerad 
radiotelegrafistkurs med början hösten 1972 har upptagit 

anslag för en termin mot ett helt år i senaste budget. 

Minskningen utgör 16.000 mark. Anslaget för kurs i 

navigation och fartygsautomation har ökats med 100 mark. 

Värme. lyse och vgtten samt hyror (f). 

Anslag 10.000 mark. Ökning 2.000 mark. 
Ökningen föranledes av höjda brännoljepriser. 

5 Ht.III:.§.. Diverse utgifter. 
Anslag 2.500 mark. Ökning 300 mark. 
Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Underhåll av fastigheten. 

Anslag 16.600 mark. Ökning 13.000 mark. 
Avser skolans andel för de gemensrunma utgifter~ vilka 

anges under 5 Ht.IV:7. 
5 Ht.III:8. Underhåll av inventarier. 

Anslag 2. 500 mark. Ökning 500 mark. 
Motiveras av utökningen av der1 tekniska utrustningen. 

5 Ht.III:ll. Till landskapsstyrelsens disposition. 

5 Ht. IV: 1. 

i.Ht. IV: 2. 

Anslag 7.000 mark. Ökning 6.000 mark. 
Anslaget avses att disponeras för kostnader i samband me 

överflyttni~g och installation av den tekniska apparatu
ren till den nya instrumentsalen och simulatorrummet. 

naderna för denna engångsutgift beräknas till 6.000 mark 

IV. Ålands tekniska skola. 
Avlö:r_iingar (f). 

Anslag 34).379 ma~k. Ökning 22.769 mark. 
Beträffande de allmänna lönejusteringarna och ändringen 

i uppställningen i budgeten hänvisas till allmänna mo 

ringen. 
I övrigt som motiveringen under 5 Ht.III:l. 

Extrakurser (f). 

Anslag 29.300 mark. Ökning 15.550 mark. 
Maskinskötarkursen som 1971 hölls i anslutning till ut
bildningen av fiskeskeppare bortfaller 1972. En allmän 
undermaskinmästarkurs hölls senast vårterminen 1969. 
'Brist på svenskspråkiga undermaskinmästare föreligger 
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allt jämt. På firislrct håll hö1ls en und ermaskinmästarkur s 

vid tekniska skolan i Åbo i våren 1971. För att möjliggöra 

en und ermaskinmästarkurs vid tekniska skolan under år 

1972 föreslås reserverat 16.500 mark. Vidare föreslås 

6.500 mark för anordnande av två fortbildningskurser för 

maskinbefäl av samma slag som hållits 1971. Kostnaderna 

härför beräknas till 12.000 mark för två 10-dagarskurser. 

Vid kurserna beräknas inflyta 3.500 mark i inkomster 9 vil

ka observerats under 3 Avd.I:9. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Anslag 9. 000 mark. Ökning 1. 000 mark. 

Motiveras av allmänna prisjusteringar. 

Värme. lyse och vatten samt hyror (f). 

Anslag 10. O_Q.0 ITidf:!f • Qkning 2. 000 mark. 

Motivering som under 5 Ht.III:4. 

Tr:zckningskostnader jf). 

Anslag 4.000 mark. Ökning 700 mark. 

Ökningen\föranledes av allmänna kostnadsstegringar. 

Diverse utgifter. 

Anslag 3.000 mark. Ökning 500 mark. 

Motivering som ovan. 

Underhåll av fastigheten. 

fo.nslag 17.000 mark. Ökning 8.600 mark. 

Den i år påbörjade renoveringen med inläggning av plattor 

av vinyl på de tidigare trägolven avses 1972 omfatta två 

klassrum. I samband med denna renovering skulle takarmatu

rerna i tre klassrum utbytas ti 11 en kostnad av 3. 300 mark 

och de äldre armaturerna därvid flyttas till-laboratorier 

och rekreationsrurn. För inredning av ett tidigare trans

formatorrum till förråd erfordras 1.000 mark. 

För att underlätta renhållning och förbättra parkerings

förhållandena före slås att teknifka skolans och sjöfarts

läroverkets gårdsplan asfalteras. Kostnaderna beräknas 

till 10.000 mark sorn upptas till halva beloppet under va::r:'

dera skolan i för s j öfartsläroverke ts del under 5 Ht. III: 7. 

Även i övrigt avses att i stort Sffinrna renoveringsarbeten 

utföras i vardera skolan . 

Underhåll av inventarier. 

Anslc:i-g 1. 300 E18:fJS· Ökning 500 mark. 

I samband med under fiöregående moment nämnd renovering 

fordras översyn av en del inventarier. 
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V. Ålands sjömansskola. 

Avlöningar (f). 

Anslag 318.181 ma~k. Ökning 39.598 mark. 

Beträffande de allmänna lönejusteringarna och uppställ

ningen i budgeten hänvisas till allmänna motiveringen. 

Sjörnansskolans direktion har med hänvisning till att 

den sammanlagda språkundervisningen uppgår till 27 vecko

timmar ansett att en lärare j_ allmänna ämnen borde anstäl

las. Landskapsstyrelsen har tills vidare inte omfattat 

förslaget. 

Under nvlöningsrnomentet ingår anslci,g för anordnande 

av en kurs för serveringspersonal med början hösten 1972. 

Direktionens arvode har beräknats för 24 sammanträden. 

Hyror ( f) • 

~lag 95,000 mark. llifning 5.500 mark. 

Ökningen föranleds av att ett andra kök upphyrts från 

läsårets början. 

;Råvaror och verktyg (f). 

Anslag 15~000 mark. Minskning 20.000 mark. 

Anslaget kan minskas då det inte blir aktuellt med tidiga

re föreslagna inköp av verktyg under budgetåret 1972. 

Diverse utgifter. 

Anslag 7. 000 mark. Ökning 1. 500 mark. 
- -

Ökningen föreslås reserverad för 2,tt vid behov disponeras 

av landskapsstyrelsen för sjömansskolans räkning. 

Inrnontering och reparationer av maskiner och inventarier 

sruilt underhåll av lokaler. 

Anslag 5.500 mark. Minskning 9.500 mark. 

:Motivering som under 5 Ht.V:5. 

VI. Ålands ,yrkesskola:. 

Kommunala samarbetsntimnden har givits tillfälle att på kommunernas 

vägnar uttala sig om direktionens för Ålands yrkesskola budgetförslag 

men har ingenting haft att erinra. 

2. Ht. VI: i,. Avlöningar (f). 

Anslag 750.483 mark. Ökning 65.417 mark. 

Beträffande lönejusteringar och uppställningen i siffer

budgeten hänvisas tj_ll allmänna motiveringen. 

Vid gropjusteringarna under 1971 höjdes lönerna med 

en löneklass för skolans eldare-gårds1carl ~ städerskor samt 

tvätterska. Övriga ] \)neärenden är hänskjutna till den sar

skilda lönedelegationen. 
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Räknat från den 1 januari 1972 föreslås tirnlärarbe

fattningen i yrkesarbete på bilavdelningen ändrad till en 

e.o.arbetslärarbefattning i löneklass A 21. Direktionens 

srunrnanträdesarvoden har beräknats för 20 sammanträden. 

För intermittent kursverksamhet har upptagits san:ima 

anslag som föregående år. Verksamheten kommer liksom 

tidigare att ske i nära samarbete med Ålands företagar

förening s 13111 t arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. 

Råvaror för kundarbeten (f). 

Anslag 45.QQQ mark. Minskning -~·000 mark. 

Råvaror för övningsarbeten. 

Anslag 7 .500 mark. !11inskning 3.500 mark. 

Förbrukningen av råmaterial för ovanstående två moment 

avser kostnaderna för den normala förbrukningen vid sko

lans dag- och kvälls kurser.; Urtd er det föregå en de momentet 

upptaget belopp förutsättes minst inflyta i inkomster från 

kundarbeten under 3 Avd.1~14, medai1 det senare momentet 

endast avser övningsarbeten utan Saluvärde. Utgifterna 

under dessa två moment 1970 var 45.000 mark. 

Tryckningskostnader. 

Anslag 3.400 mark. Ökning 250 mark. 

Anslaget avser tryckning av erforderliga blanketter smnt 

skolans årsberättelse. Ökningen motiveras av pris steg

ring ar för tryckeriarbeten. 

;Q;j.veise utgif~ 

Anslag 15.200 mark. Ökning__4.150 mark. 

Detta moment avses påföras, förutom telefonkostnader, 

annonsering, serviceavgifter etc. även utgifter i sam

band med föredragshållare och informationsverksamhet. 

Underhåll av byggnader och gårdspla~. 

Anslag 18.000 mark. Ökning 9.000 mark. 

Ökningen hänför sig ti 11 kostnader för målnings arbeten 

i huvudbyggnaden 9 i fr.i:irnsta rummet .. fönsterkarmar och 

-bågar. 

Bränsle, 1.,vse9 kraft och va.:!'.._ten (f). 

Anslag 87.650 mark. Ökning 6.650 mark. 

Ökningen n~otiveras av stegrade bränslekostnader och .dr.if'~ 

ten av nybyggnaden. 

Elevbes isningen. 

Anslag 60.450 mark. Ökning 4.450 mark. 

Kostnaderna har beräknats för 195 arbetsdagar ti 11 en 



-74- 5 Ht. 

kostnad om 1 9 55 mark perI:B:'Sm och dag för tillsammans 

200 personer. 

Elevernas hälsovård och förstah~älpsutrustning (f). 

Anslag . 3.850 mark. Ökning 550 mark. 

Anslaget har beräknats till 275 mark per ... studielinje och 

ökningen motiveras av löne justeringar och allmänna kost

nadsstegringar. 

;Ssicialskyd~savgifter (f). 

Anslag 55.500 mark. Ökning 10.000 mark. 

Motiveras av ökade lönekostnader• 

Brand- och olyclcsfallsförsäkringspremier (f). 

Anslag 16.500 mark. Ökning 1.500 mark. 

Föreslaget anslag baserar sig på 1971 års premieutlägg. 

Elevinternat (f). 

Anslag 102.240 mark. Ökning 9.240 mark. 

För inter .atshyra har kostnaderna beräknats för 9i månad 

för 20 rum a 300 mark. 

För internatelevernas kost har utgifterna beräknats 

för 40 elever under 195 dagar till en kostnad om 5,80 

mark iper elev och dag. 

5 Ht. VI~ 21. pm sk olningskur ser. 

Anslaget oförändrat 350.000 mark. 

Sarmnanlagt föreslås i statsförslaget c. 100.000.000 mark 

för kostnader i samband med sysselsättningskurser. I be

loppet ingår utgifter för den egentliga undervisningen 

i form av löner~ undervisningsma terial etc. och även de 

understöd som ges åt deltagarna i form .av _bla. boEJtads

farnilje- och resebidrag. Man avs er att därmed kunna ut

bilda c. 22.000 personer om året. 

För landskapets del har s.tg~isti skt beräknats att be

hovet skulle omfatta c. 90 kursplatser med tyngdpunkt 

lagd på omskolningsverksarnhet. 

För närvarande föreligger inget särskilt program för 

ornslrnlning sven>: sarnheten u11der 1972 men anslaget före slås 

disponerat av landskapsstyrelsen i den mån behov av dylika 

kurser föreligger. Det Dyinrättade yrkesutbildniIJ€,srådet 

i l8J'.1dskapet har som uppgift att följa med utvecklingen 

på arbetsmarknaden och till landskapsstyrelsen inkomma 

med förslag om anordnandet av kurser. Detta sltulle från 

yrkesutbildningsrådet ske i nära samarbete med arbets

kraftsbyrån och landskapets yrkesskola och innan kurspro-
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grammen slås fast~ såsoo underlag finnas utreili1ing av be

hovet samt kurs- och kostnadsplan. 

::0:1· Bidrag till lancl§lkapets enskilda läroanstalter. 

Ålands folkhö_g_~a C:tL, 
Anslag 230. 000 mark. Qkring 30 • 000 mark. 

Genom utvidning av skolans verksarnhet med en andra års

kurs kommer kostnaderna att öka. Bidraget har förslags

vis berälmats stiga med 30.000 mark, vilket avser slut

bidraget för 1971. 

Ålands handelsffi{ola (f). 

Mslag 116.00.Q 111ark. Ökning 6.000 :giark. 

Motiveras av allmähna kostnads- och lönestegringar. 

Ålands sommaruniversitet. 

An§l ag 15. 000 marl~. Minskning 20. 000 mark. 

I avräkningen för 1969 godkändes såsom ordinarie bidrag 

för sommaruniversitetet endast 16.205 mark. Av brutto

utgifterna för sagda är om 54.000 mark kom enskilda medel 

att stå för 24.000 mark. Vidhåller Ålandsdelegationen 

samma beräknirJgsgrund er kommer det ordinarie bidraget för 

1970 att slutligt utgöra c. 19.500 mark av en bruttout

gift oii:t 65.000 marlL Under år 1971 kunde med lbo akademi 

träffas en si:irskild öve re nskomrnels e rör8nde akademins med

verkan i sommaruniversitetet. Enligt de beräkningsgrunder 

som härefter kan tillämpas och om det förutstittes att ,av

räkningen sker enligt sanna principer som för 1969 skulle 

anslaget ur ordinarie medel utgöra c. 15.000 mark. 

VIII. Ålands lantmannaskola. 

Avlöning2r (f). 

Anslag 57.580 mark. Ökning 5.236 mark. 

Beträffande de allmänna 1 öne justeringarna och ändringarna 

i fråga oo sifferuppst~tllningen hänvisas till allmänna 

motiveringen. 

Direktionen för lantmannaskolan har dessutom föresla

git anställande av en andra lärare som skulle överta 

den undervisning som nu i huvudsak handhas av timlärare 

och· därjtimte skulle läraren övertaga de uppgifter sor;1 

handhafts av den tillfälligt anställda trädgårdslärare 

som i sin tur skulle överflyttas till illands försöks

station. Landskapsstyrels en har icke ansett sig kunna~ 

i dagens läge med vikande elevunderlag förorda direktio

nens förslag med ytterligare en fast anställd lärare. 
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Den tillfälliga trädgårdslärarens avlöning höjdes vid 

gropjusteringarna under år 1971 med en löneklass. På 

grund av lönejusteringarna höjes även föreståndararvodet. 

Värme och lyse. 
-=~~~~-

Anslag 9. 000 mm~!f.. Ökning 1. Q.90 mark. 

På grund av höjda brännoljepriser samt stigande förbruk

ning genor.u. den nya maskinhallen erfordras en höjning av 

ans laget med 1. 000 mark. 

Städning. 

Anslag 3. 5 00 mark. Ökniog 500 mark. 

Motiveras a:'V allmänna kostnadsstegringar. 

Und ervi snings:wa teri el. 

Anslag 3.000 m?rk. Ökning 500 mark. 

Motivering som ovan. 

Diverse utgifter. 

:flnslag 3. 000 mark. Ökning 500 mark. 

Motivering som ovan. 

Direktions arvoden och resor. 

Anslag 2. 000 mark. Ökning 500 mark. 

På grund av ölmt an t3l sar11mantri::iden före slås an slaget 

höjt då tidigare summa visat sig otillräcklig. 

5 Ht.VIII~l0.Unc1erhåll av inventarier. 

Anslag 2.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Erfodras för upprustning av förslitna inventarier. 

Sko_lägenhete]'.) _på Jornala gård. 

5 Ht.VIII~l4.Skollägenhetens utgifter (f). 

Anslag ~14.100 mark. Ökning 17.850,im.rk. 

Sk9llägenhetens löner 9 arvoden och socialavgifter beräknas 

stiga till 55.100 mark och de övriga löpande utgifterna 

till 59.000 mark. Dessa utgifter upptas i budgeten såsom 

tidigare endast uto:w kolumn 9 medan på inkomstsidan obser

veras det beräknade överskottet för 1972 till 11.900 mark. 

IX. Ålands kyjnnligq hem slö jdsskol§:_. 

Frågan om Ålands kvinnliga hemslö jdsskolas fram tid har ii.nnu inte 

avgjorts. Under läså:cet som började hösten 1971 arbetar skolan enligt 

tidigare kursplan och med samma läsår. Trots att skolan detta år erhål

lit minimiantal elever har land slfapsstyrel sen ans ett riktigt att indra-

den andra lä-rarinnetjtinsten. 

Utöver tidigare gjorde förslag om s arnmanförandet av hemslö jdsskolan 

d Ålands yrkes skola före slår nu även landskapets yrkesutbildningsråc1 · 

Utvecklingsplanen för åren 1972-76 att detta förslag borde genomföras. 
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!.v ~911.J-n g '.'=l:i;' ( f L • 
Ansla_g __ 31. ~__1?_2_ 4~0rk. Minskni]._&__18. 842 mprk. 

Hänvisaude till motiveringen ovan föreslås indragning av 

tjtLnsten såsom vävlärarin:rao Dessutom har övertiosarvode

nE kunnat minskas. Kosthållerskans lön har räknats för 

:fem månader jämte semesterersättning. Ur löneanslaget 

fi5:reslås arvode för övervakning av internatet. Sömnadslä

rarin:nans avlöning höjdes med 1 löneklass vid lönejuste-

:r:ingarna 1971. 

V!=i:g11~~x,~-=1-J!_Q~ -~QCh Y§: tten ~ 
Anslag" 4. 000 mark. ~K:nin~OOO mark. 

Armlagot har tills vidare berå1rnats endast för en termin 

och kan därför minskas. 

;i;iJy_j);:_~~1t &:rte~ . 

Ansb~~QOO~mE2!-'l~. ~lml!1~g __ l. 590=,JP.ark. 
Motivering som ov2n. 

U~de:1:)?-.§.~Lav t_~äd_gårrJ-_en. 

!p,s 1 C]:_g ~LWQ_ ID§Tlf. ~:!:n sk~~?.2g~1f-~ 

Minskningen avser engångsanslag OJ:1 250 mark. 

Underhåll av byggnader. 
=--"'=·· --=·.;,- '"""'"' ""' lfal; -

;tl.11121 ~$ _2_Q~Q.~9-f1-I.lf o l'I.!_Q§_ lq1:i_:gp; __ 5 Q_O H~§:i; k. 

Motivering som under 5 Ht.IX:2. 

2~i~y~JSLJ~!Lilt~. 
Jin ~~}_;§~_g~1 ",Q Q,Q~1112:r;:l~. JJiB~ t'==-J2J;f2 .f!: 8 0 0 mark. 
Notive:c-ing som under föregående moment. 

!~-,~lll:2B2';.Ji .. l1E~er E3~.sL:. 
!~lQPJdl &~:r ~:E)" 
;f}-ns~~l,g_;J~Q<:-88~~~1.s:_:r,,ls. QlrniI!J_g=l. 310 mark. 

I srnnbanå rned gro~ jus te~::-:ibgar 1971 erhöll vardera lära

rinnor~a en löneklass förhöjning. 

Beträffande de allmänna lönejusteringarna och siff'er

budg1:,te110 uppställning hänvisas till allmänna motiveringen. 

~~~f'..l~E'"0 .QC2l_l lys~~~ 
!DJ:~l_S;p; ~J.!1i:~--Q99.=~~_§,r lf~ QlfQ~ng 2. ~OOQ_mark. 
Mo·ti ~reras av stegrade priser på bränrolja. 

Ili y ~-r_12 ~ - U.::\~.i3:ifJg:r_. 

-f:::n ~ 1 ag~!:':-· _2. Q_Q_ .In,~~E.l[. .ö kn;Lg.g_ 2.QQ_IQ§d:.'.!s. 
Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 
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XI. Ålands hotell- och restaurangskola. 

(Kapitlet nytt 9 ordningsföljden för de följande kapitlen 

har ändrats). 

I motiveringen till andra tilläggsbudgeten för 1971 redogjordes ut

örligt för planerna på utbildning inom hotell- och restaurangyrket. 

ligt då föreliggande planer ansågs lffinpligast och med hänsyn till 

estriktioner i fråga om utskänkningsrörelse i regi av en skola att 

kolan skulle upprätthållas av en särskild för ändamålet bildad stif

else eller förening. I denna förening avsågs landskapet och åtminsto

e vissa kommuner böra taga del. Organisationen skulle således till 

enna del i stort sett läggas upp på samma sätt som vid hotell- och 

staurangins ti tutet i Helsingfors. I budgeten upptagna an slag avsåg 

'"rför endast bidrag för skolans upprätthållande enligt de i riket gäl-

nde normerna. Landskapsstyrelsen hade dock förbundit sig att i första 

nd upphyra lokaliteter för undervisningen och hade härför avtalat om 

j;t få disponera Godby turist- och kongresshotell. 

Bland annat i anledning av att staten i egen regi kommer att redan 

nevarande höst starta restaurangutbj_ldning i Rovaniemi och senare 

kså i Kuopio har de .. tidigare angivna motiveringarna för att bilda 

särskild s tif tels e till väs en tliga del ar förfallit. Landskaps styre 1-

n har därför, för att skolan skulle kunna börja sin verksamhet som 

sett, beslutat att skolan skall,under namnet Ålands hotell- och res-

urangskola9verka såsom en särskild avdelning under Ålands yrkesskola. 

tidigt har förts underhandlingar med bl.a. Alko Ab och Yrkesutbild

ngsstyrelsen i Helsingfors dels angående utskänkningsrättigheterna 

h dels beträffande skolans organisation så att den i stort följer 

injerna vid motsvarande statliga skolor. 

Enligt den uppläggning av verksanheten som nu planerats skulle sko

p,ns finansiering ske genom ett kalkylerat bidrag, som stannar ordina

e medel till last om c. 50 a 60 procent9 med visst bidrag för utbild

inom restaurangfacket som beviljas av Alko Ab samt slutligen 

om att resterande del av utgifterna skulle kunna täckas med inkoms

r från den hotell- och restaur:angrörelse som skulle bedrivas vid si

om den egentliga undervisningen. Tienna verksamhet skulle i huvudsak 

ra förlagd till sommaren. Av den anledningen har budgeten fördelats 

ls på en utbildningsbudget som nu tagits in i sifferbudgeten och dels 

en rörelsebudget vars överskott skulle komma skolan till godo i sin 
lhet. 

Skolan avser att inleda sin verksamhet med tre linjer, nämligen 

käkslinje, en serveringslinje och en linje för vinkassörer. Samman

g~skulle skolari på dessa linjer ha 34 elever. Skol terminerna kommer 

t vara två gånger ~se~ månader teori och där järn te 4 månaders prc:iktik. 

har skolan möjlighet att anordna kortare specialkurser. 
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I nu förelagt förslag till utbildningsbudget har anslag för erfor

derlig personal upptagits för 8 månader medan resterande 4 månader 

avses innefattas i rörelsen. 

Dessutom erfordras givetvis under den tid skolan bedriver rörelse 

full utsträckning, sommartid 9 tillfälligt anställd personal, vilken 

man räknar med att i huvudsak skall bestå av elever från skolan. 

Utbildningsbudgeten omfattar totalt c. 330.000 mark räknat för 8 

månader medan rörelsen beräknas kosta c. 282. 000 mark. Då inkomsterna 

från rörelsen kalkyleras till 450.000 mark skulle denna sida av verk

samheten medföra ett netto om c. 167.000 mark. 

I förenämnda andra tilläggsbudget upptogs anslag för hotell- och 

restaurangutbildningen under ett nytt kapitel 5 Ht.XIV. Detta kapitel 

har nu flyttats så att det följer efter de övriga skolorna. 

De olika momenten är i stort sett i sifferbudgeten uppställda enligt 

samma system som för yrkesskolan. De enskilda momenten har icke sär

skilt motiverats i detaljmotiveringen~ utan det nu föreliggande försla

get bygger på de uppfattningar om den kommande verksamheten, som direk

tionen, utgående från erfarenheterna från omskolningskursverksamheten 

samt de tillgängliga uppgifterna om rörelsen från hotellet och restau

rangen 1971, har kunnat bilda sig. 

Beträffande den ekonomiska redovisningen i övrigt avser landskaps

styrelsen att de av yrkesutbildningsstyrelsen för skolorna i riket 

fastställda normerna skall bli riktgivande. Skolan administreras som 

nämnts av Ålands yrke sskola} som för ändamålet tillsatt ett särskilt 

arbetsutskott eller direktion. 

XII. Fornminnesvården. 

Ålands museum • 

.2..Ht .XII: 1. Avlöningar ( fl.:. 

Anslag 53.847 mark. Ökning 4.328 mark~ 

Åt amanuensen föreslås erläggas ett särskilt personligt 

tillägg om 2 löneklasser, enligt de normer som gäller för 

innehavare med fil.kand.kompetens vid arkeologiska kommis

sion en och lira tionalrnuseum. T jtinstens grund lön beräknas 

fortfarande efter löneklass A 23. 

Beträffande förhöjningarna i övrigt och uppställninge11 

i sifferbudgeten hänvisas till allmänna motiveringen. 

Hyror 9 lyse och städning (f). 

Anslag 40.000 mark. Ökning 22.000 mark. 

För att rädda tidigare på Ålands lyceums vind förvarade 

föremål fTån förstöring och att ge möjlighet för ka talogi--
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sering av tidigare lagrade museiföremål har för Ålands 

museums räkning upphyrts lagerutrymmen. Museet kommer 

även att från Nationalmuseum få raot taga de samlingar, 

som härrör frc'in landskapet. 

Referensbi blis.'.tek. JrpmJ2l~j'.terl:_n,g av mus ~J-.fq;em?-J~-~?J11"~ 

övrig museive;::k§~§~e.}.. (Rubriken ändrad). 

Anslag 11.00Q_ma~~· pkn~_Rg__~...:,..000 m~~· 
Ökningen avser att förbättra information en och utsfä.11-

ningsverks@nhe ten genom t.ex. vandringsutställningar. 

Detta möjliggöres i:iven genom att museet ge:norn nya arkiv-

utrymmen givits bättre arbetsmöjligheter. 

Diverse utgifte~. 

Ansl§E_i!...Q,QO ma~lf . .Q.!fpigg_,~Q.Q_g§rlf. 
Momentet påföres utgifter för diverse kontorsmaterial 

och därutöver kostnader för kemikalier avsedda för kon

serveri.ng en. 

lllan ds kulturhistoriska museum. 

Avl ön inga.I-'. 

An si _§J.g~!_g_;f ö _~änd ::' ~t.J-}..!-Q_QQ_~I@-r lf,.:, 
Från detta anslag har avlönats museivakter både vid kul

turhistoriska museet i Kastelholrns slott och vid Jan Karls

gårdens friluftsmuseum. Vakterna har under sommartid va

rit heltidsanställda oc3:1 en har avlönats mot timpenning 

under hela året. Vaktern2,s antal under sommaren 1971 har 

varit 3. På grund av den ökade besöks siffran - 19'11 steg 

antalet ti 11 c. 35. 000 besökare - erfordras ans tällandet 

av ytterl:igare en vakt under 1972. Därmed skulle ges en 

tillfredsställ.ande vakthållning för att förhindra even

tuella skadegörelser och stöldförsök. 

I1öneanslaget har totalt ökats med 3. 000 mark till 

14.000 mark, fördelade så e,tt 11.000 mark upptages under 

detta moment och 3.000 mark under ett nytt moment nedan; 

för Jan Karlsgårdens friluftsmuseum. 

Jan Karl~gårdens frilv~tsrnuseum._ 

Avlönin ga:~f> (Momentet nytt) . 

Anslag 3.000 rnarf. Q§ping 3.QOO rn~rk. 

Se motivering under föregående moment. 

Ordningsföljden för de följande momenten har ändrats. 

Underhåll och i~~Q];l av byg~~~r. 

Anslaget oförändrat 13~~yO~~~rk. 

Anslaget avser fortsatt upprustning och anskaffning till 

Jan Karlsgårdens bygdemuseum. 1972 kommer arbetena att 
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omfatta i första hand upprustning av sjöbod, en kyrk- och 

en skötbåt samt en ria. 

Diverse utgifter. 

Anslag 2.000 mark_. Ökning 500 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 
Övriga anslag. 

För arkeologiskt fältarbete. 

Anslag 30.000 mark. Ökning 4.500 mark. 

I anslaget avses även inrymmas nödvändiga provgrävningar 

i Långbergsöda 9 Saltvik, för att bestämma omfattningen 

av de där belägna stenåldersboplatserna. Dessa hotas att 

förstöras i samband med en planerad grustäkt. 

5 Ht.XII~l3. Bomarsunds fornminnesområde. 

Anslaget oförändrat 40. 000 mark. 

Avser fortsatt restaurering av Notvikstornet samt under

håll av fästningsruinerna i övrigt. Tidigare förutsatt 

restaurering av Bomarsunds lotsstuga har icke tills vi

dare utförts, varför i 1971 års årsstat upptaget anslag 

är outnyttjat och på nytt bör upptagas. 

5 Ht.XII:l5 För underhåll och inlösen av gamla byggnader. 

Anslag 9.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Den föreslagna restaureringen av munkkällaren på Kökar 

har icke kunnat genomföras under år 1971. Kostnaderna 

beräknas även stiga utöver de 5. 000 mark som härför an

slagits. I 1971 års årsstat upptaget belopp om 5.000 mark 

avses därför upptagas såsom utgiftsrest och kompletteras 

med ett belopp om 3.000 mark i förevarande budget för 

1972. 

Av resterande summa om 4.000 mark avses högst 2.000 

mark för bidrag till restaurering av kvarnar. 

Runt om i landskapet finnes byggnader av betydande 

kulturhistoriskt värde. Det föreligger i dag ett stort 

intresse bland innehavarna av dessa byggnader att restau

rera byggnaderna för att om möjligt bibehålla exteriörerna 

för framtiden. Med hänsyn till de medel som kan tänkas 

disponeras för ändamålet är landskaps styrelsen medveten 

om att alla önskemål inte kan tillgodoses. De bidrag som 

kan ges blir relativt små. Enligt landskapsstyrelsens upp-

fattning vore det av b~tydelse om dessa hus kunde förkla

ras för 1(ul turhistoriskt värdefulla byggnader. Möjlighe

terna härtill finns säkerligen i många fall om överens

kommelse kan träffas med vederbörande ägare. Dylika över-

Il 
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enskommelser kan knappast påräknas om inte någon form 
av stöd från landskapets sida är möjligt. 

Bland de nu aktuella objekten är troligen det s.k. 

stenhuset i Tosarby på Södergårds lägenhet därstädes 9 

det mest värdefulla. Byggnaden är den enda på lland som 

till sin stil motsvarar en herrgårdsbyggnad från 1700-

talet. För några år sedan gjordes försök 1.av en privatper

son att få köpa byggnaden och på eget initiativ restau::re

ra densamma. Detta lyckades emellertid inte och frågan 

om att landskapet skulle köpa byggnaden diskuterades även. 

Sedan byggnaden nu övergått i ny ägo har den nya inneha

varen förklarat sig villig att även resturera fasaderna 

till i stort sett ursprurgligt utseende och förklara bygg

naden som kulturhistorisk värdefull, under förutsättning 

att visst ekonomiskt bidrag kan påräknas. 

Landskapsstyrels en anser att sådana lösningar vore att 

föredragaj ställd mot alternativen att landskapet måste 

inköpa fastigheterna eller att husen annars stilmässigt 

förstöres. Med hän syn ti 11 land oopets ekonomiska möjlig

he ter att stöda sådana restaureringsarbeten vore lämpli

gast om sådana överenskommelser kunde träffas att bidrag 

utgår under förslagsvis 2-4 år beräknade på den kostnads

del som hänför sig till utgifter utöver vad upprustningen 

annars skulle ha kostat. 

Motsvarande förfaringssätt skulle kunna tänkas vid 

flera restaureringsarbeten L.1en av ekonomiska skäl 1är en 

strt:i"ng gallring av nöden. Att disponeras för bidrag under 

1972 för sådana restaureringsarbeten föreslås sammanlagt 

4.000 maxk av förevarande moment. Det slutliga beloppet 

inom denna ram skulle bli beroende på vilka objekt som 

kan komma i fråga; kostnaderna och i vilken omfattning 

restaurering kan utföras. 

För 4/mbk Pommerns underhåll. 

Anslag 10.000 mark. Ölrning 10.000 mark. 

Arbetet med upprustningen av 4/rnbk Pommern enligt den 

plan som förelades bl. a. för den extraordinarie frarilställ

ningen 9 som ledde till ett anslag om 400.000 mark 9 är nu 

slutfört. I disku;-:-sionerna angående Pomrnerns fortsatta 

underhåll utlovades nytt bidrag ur landskapets ordinarie 
medel. 
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Överenskommelsen avsåg att inträdesavgifterna skulle be

aktas vid bidragsregleringen. 

För ändamålet föreslås reserverat 10.000 mark att 

erläggas enligt tidigare överenskommelse om beräkna~de 

av eventuellt bidrag. 

XIII. Biblioteksverksauheten. 

Bi blioteksinspektörens avlöning ( f). 

Anslag 9. 682 mark. Ökning 1. 4~ 5 mark. 

Moti Veras av de allmänna lönejmteringarna. 

2_Ht.XIIJ_j_3. Bidrag tiJd biblioteken (f2. 

Anslag 200. 000 mark. Q_kning 50. 000 mark. 

På grund av förseningar i handläggningen av biblioteks

bidrag kommer troligtvis en del av 1970 års anslag att 

utbetalas först 1972. 

XIV. Särskilda anslag. 

Understödjande av studiecirkelverksarnheten (f). 

Anslaget oförändrat 5.000 mark. 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag då det är 

svårt att på förhand beräkna antalet studiecirklar och 

man även kan vänta att bidragen höjes. 

5 Ht.XIV:2. Understöd åt medborgar- och arbetarinstitut (f). 

Anslag 200.000jpark. Ökning_ 50.000 mark. 

Tidigare anslag synes för lågt beräknat med beaktande av 

att verksamheten numera utökats kraftigt och även mnfat

tar landsbygden. 

5 Ht.XIV~3. För vetenskap. litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisationer. 

Anslag 110.000 mark. Ökning 25.000 mark. 

Anslagen för stödjande av i rubriken nämnda ändamål har 

i statsförslaget genomgående höjts med c. 30 procent. 

Motsvarande förhöjning har föreslagits i landskapets års

stat och landskaps styrel:En har efter förslag av Ålands 

kulturstiftelse beslutat föreslå följande fördelning med 

nedan angivna motiveringar och villlrnr: 

1. Ålands kulturstiftelse 9 oföriindrat ans lag 6. 000 mark. 

Föreslås för kulturstiftelsens fortsatta arbete med ut

givande av Ålands urkundssamling. Under år 1971 icke ut

nyttjat anslag föreslås gå i behållning. 

2. llands konstmuseum, 17.400 mcg:k. Ökning 3.000 mark. 

Utgifterna för Jnands konstmuseum före slås fortsatt

ningsvis påföras förevarande moment och beräknas uppgå 
till: 
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Intendentens avlöning 2. 400 mark; 

Hyror och allmänna omkostnader 5.000 mark; samt 

För inköp av konstverk 10.000 mark. 

Landskapsstyrelsen förutsätter att det tidigare givna 

uppdraget till 11.lands kulturstiftelse och konstnämnden 

att uppdra riktlinjer för museets verksamhet och anskaff

ningar skall kunna föreläggas i nästa budgetförslag. 

3. Bidrag för mus_g_i~rksamhe ten , 4. 000 mark. Ökning 500 rnk. 

11.lands sjöfartsmuseum föreslås erhålla 4.000 mark :för 

att kunna utöka samlingarna i önskad omfattning. 

~-. Ålands spelmansgille9 5.500 mark. Ökning 2.500 mark. 

För den allmänna verksamheten föreslås 3.500 mark och 

2.000 mark för utgivande av häfte nr VII med åländska 

spelrnanslåtar. 

5. llands sång- och mus ikförbund 12. 000 mark. Ökning 1. 000 

mark. 

Verksarnhe ten avses ut ökas med ungdoms körer och vidare 

avses att inköpas instrument för blåsorkester. 

6. Teaterföreningen i Mariehamn 8.000 mark.Ökning 5.000 mk., 

Avser att till en del hjälpa teaterföreningen att täcka 

kvarstående förluster från 1971. 

7. Ålands f olkrninne sförbund 2 8. 000 mark. Ökning 2. 500 mk. 

Bidraget avser att täcka kostnaderna för årsboken Ålfu:idsk 

Odling, 5. 000 mark, för allmänna verksamheten föreslås 

1. 000 mark och för en kulturhistorisk film avseende det 

åländska bonde- och fiskarsamhället, 2.000 mark. 

8. Ålands fågelskyddsförening 2 7. 500 mark. Ökning 500 mark. 

Anslaget avser fågelskyddsföreningen s ve ten skapliga arbete 

på dess båda fågelobservationsstationer. 

9. Ålands konstför611ing,3.000 mark. Anslaget oförändrat. 

10. Filmklubben Chaplin,l.100,mark.Anslaget oförändrat. 

11. De åländska församlingarnas årsbok S:t Olof ,1.200 mk. 

Bidrag baserat på redovisningar över utgifter och inkoms

ter har tidigare beviljats för S;t Olof ur under detta 

moment upptagna disponibla medel. Då kostnaderna för bokens 

utgivande stiger och man inte kan räkna med att inkomster

na föreslår till täckande av utgifterna har landskapssty-. ~ 

relsen ansett att anslaget bör bli permanent, dock så att 

utbetalningen fortfarande är beroende på särskild redo

visning. 
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12. Ålands biblioteksförening 1.200 mark.Ökning 600 mark. 

Föreningen strävar under 1972 till intensifierad verk

samhet med bl. a. författaraftnar och spe ci el la tillfällen 

ägnat barn och barnböcker. J.i'öreningen har tidigare bevil

jats ett mindre bidrag ur enskilda medel 9 men då verk

sarnheten nu är av det slag att bi drag ur ordinarie medel 

kan beviljas föreslås sarntidigt anslaget ur enskilda me

del utgå, 

13. Ve ten skapliga avhandlingar, 15. 000 mark. Minskning 

2.000 mark. 

Ilå det exakta behovet av medel för detta ändamål är 

svårt att överblicka och tidpunkten för utgivande av de 

särskilda verken är svårt att på förhand slå fast föreslås 

ingen detaljerad fördelningsplan. Tillräckligt anslag bör 

dock reserveras. I den mån ans ökningar om bidrag förelig

ger tas de till prövning efter hörande av kul turstif tel sen. 

Kul tur stiftelsen har behandlat en anhållan om medel 

för översättning till engelska av den avhrn1dling professor 

Tore Modeen för närvarande skriver om de folkrättsliga 

garantierna för Ålands nationalitetsskyddsbestämmelser. 

Såsom forskningsstipendium för arbetet har beviljats 

5.000 mark men det vore också värdefullt om avhandlingen 

kunde publiceras på något internationellt språk. 

Övriga aktuella arbeten är en avhandling i socialantro

pologi i form av en helhetsstudie av samhället Godby 

och det i fjolårets årsstat nämnda verket om Alands histo

ria9 en avhandling om den åländska bondeseglationen samt 

arbeten om den åländska emigrationen. 

Manuskriptet till läroboken i fråga om Ålands själv

styrelse borde enligt öve ren skommel se med författaren före

ligga inom första hälften av november 1971 9 varefter lai1d

skapsstyrelsen avser att vid taga åtgärder för tryckning 

av arbetet. 

14. Till lands_lgi,psstyr~lsen§...,_ill:_sp:isition 20.100 mark. 

Öknin_g 11.000 mark. 

Landskapsstyrels en har i sin helhet omfattat kul turstiftel

sen s för slag baserat på inkomna an sökningar men därutöver 

fordras för oförutsedda behov att tillräckligt stort be

lopp reserveras. Ilet torde föreligga planer på flera fil

mer om Jlland 9 rnen huruvida dess;_:\ projekt kan genomföras 

och i vilken ut sträckning landskapsund erstöd begärs och 
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kan beviljas är ännu inte klart. Rent allmänt önskar lanc1-

ffi{apsstyrelsen dock frmnhålla att all seriös information 

om landskapet och dess självstyrelse borde ges allt tänk

bart stöd. 

Landsl{aps styrelsen förbehåller sig rätt att i anledning 

av redovisningar för samtliga ovan nämnda anslag pröva 

anslagets slutliga storlek. 

För tryckning av lagsamlingar. 

Anslag 10.000 ~· Minskning 15.000 mark. 

Tidigare anslag avsåg den nya upplagan av Ålands lagsmn

ling. Nu kvarstående anslag om 10.000 mark föreslås för 

utgivande av särtryck av författningssamlingen omfattande 

speciella områden. Detta har redan i viss utsträckning 

utförts och visat sig fylla ett stort behov. 

Landskapsstyrelsen anser det även viktigt att samtliga 

förarbeten för självstyrelselagen, som nu har hopbringats 

kunde publiceras i någon fo rr.a. Sjiil vstyrel selagen från 

år 1952 har heller inte kommenterats på samma utförliga 

si:i tt som de11 tidigare lagen. En kornmand e revision av 

självstyrelselagen skulle betydligt underlätta om ovan

nämnt grundmaterial stod till förfogande. Landskapsstyrel

sen kommer att undersöka möjligheterna att engagera lämp

lig person för att utarbeta kommentarer till den gällande 

själ vstyrelselagstif'tn ingen. 

För främjande av idrott och fysisk fostran (r). 

Anslag 160.000 m~k. f.'.!f_ninp; 68.000 mark. 

Genom att statens andel av vinstmedel från tippningen 

ökat avsevärt under 1971 har anslaget i statsförslaget 

för såti.l idrotts- som ungdoms verksamhet höjts kraftigt~ 

1970 utgavs i r~ket c. 19 milj. mark medan summan 1971 

genom tilläggsbudget höjdes till 30 milj.mark. För 1972 

föreslås för idrottsverksmi1heten 32,5 milj. mark. 

I landskapets budget upptogs på motsvarande sätt i 

till2ggsbudget 50.000 mark, varför hela det tillbuds stå

enda ans laget för frärnjand e av idrott och fysisk fostran 

1971 uppgår till 142.000 mark. För 1972 föreslås 160.000 

mark. 

Såsom en nyhet i statsförslaget observeras att c.3 milj. 

mark av anslaget skall få användas för beviljande av lång..,. 

fristiga lån mot låg rttnta för uppförande av anläggningar 
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för främjande av idrott och fysisk fostran. Landskapssty

relsen avser att, i den mån behov föreligger och dessa 

inte kan täckas genom bidrag, föreslå motsvarande förfa

ringssätt. Det förhöjda anslaget beräknas dock i huvud

sak förslå till det nuv:arande behovet. Landskapsidrotts

nämnden har på basen av en utredning av nu föreliggande 

projekt an sett 1972 års behov vara c. 200. 000 metrk. 

Landskaps.styrelsen har vi,d fördelningen av 1971 års 

anslag såsom sin åsikt uttalat att vid fördelningen av an

slagen i högre grad än hittills uppmärksamhet borde fäs

tas vid motions- och konditionsidrott för allmänheten och 

uppmanat landskapsidrottsnämnden att fr3mdeles beak:ta de 

nämnda verksarnhetsformerna vid beviljande av anslag och 

i sitt arbete i övrigt. 

Stöd;iande av ungdornsfos trand e verksamhet. 

Anslag 35.000 mBxk. Ök:rring 10.000 mark. 

Regeriiig en har till riksdc:,gen avl~~ti t förslag till lag 

om kommunala ungdomsnämnder och om stntsunderstöd för 

ungdomsarbetet. Bidrag och lån skulle enligt denna lag 

kunna ges ur statsförslaget inom ramen för anslag som 

ur tippningsvinstmedlen och penningautomaternas avkast

ning i s tatsförslaget avsetts för ungd01nsfos trand e verk

sarnhe t. 
Hittills har de ur landskapets budget utgivna bidr0,,gen 

i sin helhet utgivits till Alands ungdomsförbund. Ar 1971 

höjdes anslaget för ungdomsfostrande verksam.het i tilläggs

budget och av det förhöjda anslaget har utgivits bidrag 

till även utanför ungdomsförbundet bedriven verksomhet 

bl. a. ti 11 politiskt ungdoms arbete. Utvecklingen inom de-t·

ta område och den stora betydelsen man har anledning att 

ge ungdornsarbetet inom alla sektorer i landskapet motive

rar även en aktivare insats frun landskapets sida. I sam

manhanget torde all ungdoms verksamhet observeras och 

i den mån landskapet kan medverka borde största möjliga 

samordning fås till stånd. Landskaps styrelsen avser att 

utreda i vilken mån det finnes anledning för landskapet 

att tillsätta ett s3.rskil t organ för ändamålet eller möj

ligen hönf öra alla frågor som rör ungdomsarbetet och ung

domens fri tidsverksamhet till den nuvarande landskaps

idrottsniirnnden 9 som då skulle ombildas och ges en breddaa_ 

bas. Sarntidjgt önskar landskapsstyrelsen poängtera att en. 

sådan organ is ati on i11te får verka splittrande på den nu-
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varande allmänna ungdorJsverksamheten som den bedrivs 
35t 

under ledning av llands ungdomsförbund. För närvarande 

arbetar dock ungdomsförbundet på m1 rent allmän bas som 

t.ex. lfönnar specialföreningar utanffä _,2ss verksamhets

område. 

För Ålands ungdoms förbund 9 som 1971 i sin helhet lyfte 

det ursprungligen upptagna beloppet om 25.000 mark före

slås för 1972 28. 000 mark medan 7. 000 mark av landskapssty

relsen skulle disponeras för den verksamhet som icke ingår 

i Alands ungdomsförbund. 

Understöd åt Ålands hemslö;idsförening fö,r _Jöreningen.§_ 

skol verksamhet (f). 

Anslag 55,,000 mark. Ökning 15.000 mark. 
~ ==:Jo = "'""='-~ 

:Det tidigare anslaget synes för lågt beräknat. Föreslaget 

bel opp avse i" dels slu tregleringen för 1971 och dels för

skott för verksornheten under år 1972. 

Understöd för yrke sutbi l<;ln ing ( f). 

Anslaget oförändrat 25.000 mark. 

Lagstiftningen om studiestöd lrnmrner att revideras under 

år 1972. Räntestöds- och borgens systemet kornmer därvid 

att från den 1. 7 1972 utvidgas till att omfatta även ele

ver på läroverkens gynmnsialstadiurn, allmänbildande linjen 

av folkhögskolor och folkakademier. Samtidigt avses den 

tidigare lagstiftningen om studiestöd innefattande bidrag 

och stipendier för yrkesutbildn ing att slopas och ersät-

tas med en s.k. studiepenning avsedd att ges enligt be

hovsprövning åt mindre bemedlade studerande. Samtliga 

stadgon den om dessa studier har i riket Sail]llats i en lag. 

Landskaps styrelsen förutsätter att motsvarande ändringar 

skall g2nornföras i lands.rapets lagstiftning på området 

för att kunna ullämpas från samma tidpunkt som stadgande

na i riket. 

I stället för de tidigare understödsformerna föreslås 

att ur förevarande anslag får utbetalas studiepenning. 

Detta torde tills vidare inte erfordra någon ändring i 

fråga om ans lagsbeloppet. Utgifterna för rtint e stöd för 

studielån och eventuella kostnader på grund av för studie

lån ställda lan dskapsgaran tier fi)re slås for tsät tnin gsvi,s 

erläggas ur följande moment 5 Ht.XIV:lO, som tills vidare 

kan kvarstå oförändrat. 
För i landskap slagell_or.q_ J,_and~lrnp§..b_grgen och räntestöd för
utsat a utgifter (f). 
Anslag 35.000 mark. Ökning 20.000 rnark. 

På grund av ökat antal beviljade riintestödslån erfordras 
att anslaget höjes. 
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6 Huvudtiteln. Ntiringarnas främjande. 
==================================== 

I. ,Jordbruket och dess binäringar scunt kolonisations

verks ru11he ten. 

:f:hvlöningar ( f). 

Anslag 217. 087 mark. Ökning 16. 792 mark. 

Beträ.ffan de de allElänna löne justeringarna och uppställ

ningen i sifferbudgeten i övrigt hän vi sas till allmänna 

motiveringen. 

Vid gropjusteringarna under 1971 jämfördes 1 byggmäs

tare i löneklass A 22 med byggmästare vid bostadsstyrel

sen och lönen justerades med 1 löneklass. Likaså justera

des trädgårdskonsulentens lön med 1 löneklass. Den slut

liga placeringen av den i budgeten under 6 lit.I upptagna 

tjänsten som byggmästare för lantbruksrådgivningen har 

landskapsstyrelsen ansett lämpligt att avgöres i samband 

med översynen av förvaltningslagen. 

Resor (f). 

Anslag 40. 000 marlc Ökning 5. 000 rilark. 

Med beaktande av verksamhetens omfattning synes tidigare 

anslag vara för lågt beräknat. 

För främjandet av jordbruket samt häst- och boslm12ssköt-

seln. 

Anslag 50. 000 mark. Ökning 20. 000 mark. 

Under anslaget upptogs 1971 medel för flyghavreinven tering 

och åtgärder för bekämpande av flyghavren 9 vilket dock 

icke under år 1971 kunnat ske i planerad ornf a ttning. An

slaget förblir därför till större delen outnyttjat. För 

genomförondet av denna flyghavreinventering föreslås där

för förhöjt belopp under år 1972. 

Svin- 9 får- och_ fjäderfäskötselns samt pälsdjursuppfö~

ningen s frärn;iande. 

Anslag 15.000 mark. Ökning .l.QQO mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

4H-verk >"s: . .rn r,R ten. 
~~-

Anslag 30.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Motiveras av utökad verksamhet. 

Lantbr~ksbokföringen~ fräE!_jande. 

Anslp.,g 2.000 mark. :Minskning 3.000 mark. 

Tidig2re 2Jlslag innefattade en engångsutgift i samband 

rned lantbruks räkningen inom landskapet. 
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Arvoden och kostnader för kolonisation snärunder samt bi-

drag för lantbrQksnämnder och sekreterare. 

Anslag 15. 000 mark. Ökning 3. 000 mark. 

Den nya lagstiftningen angående lantbruksnänmder eller 

enligt landskapsstyrelsens lagförslag i landskapet Åland 

näringsnämnder~ förutsätter att bidrag skall ges för des

sa nämnders verksmnhet. Förutom kostnaderna för kolonisa

tion snänmdcrna föreslås anslaget även få utnyttjas för 

förenämnda bidrag. 

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för ~orddis

posi tionslån (f). 

Anslag 50,000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Motiveras av ökat antal lin. 

Av inlösen av legoområden föranledda kostnader (f). 
Anslaget utgår. Minskning 10.000 mark. 

Ordningsnumren för de följcmde IJomenten har ändrats. 

Kostn,s,der för lon tbrukets grundlITedit (f). 

Anslag 100. 000 mark. Ökning 10. 000 :mark. 

Ökningen föranledes av dels ränteslEgringar och dels av ett 

större antal lån. 

Kostnader för åkerreserveringar. 

Anslag 25.000 mark. r.lfinslming 225.000 :mark. 

Åkerreservering har skett endast i mindre omfattning 

och anslag torde icke erfordras i större omfattning.För 

närvarande föreligger förslag om slopandet av åkerreserve

ringslagen. Tidigare åkerreservering och eventuellt mind

re antal nya reserveringar medger att anslaget min sk<J.s 

då även slaktpremierna~ som förts på detta mornen t ~ slopats. 
-· - -

II. Ålands försök--s-s,tatiog. 

Avlöningar ( f). 

Anslag 49:467 maEk. Minskning 1.056 mark. 

Beträffand~--lönejusteringarna och ändringarna i siffer

budgeten hänvisas till allmänna motiveringen. Genom omby

te av före ståndare har beloppet för ålderstillägg kunnat 

minskas. 

Arbetskostnader. 

Anslag 35.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

F'örsöksverksamhe ten kommer att ske i större omfattning än 

tidigare, bl. a. gen om utökning av laboratori=sidan. 
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Underhållskostnader. 

Anslag 4.500 mark. Ökning 500 mark. 

JVIoti ve ras av ökade underhållskostnader för lägenheten 

Brinkhaga. 

Ilrif tskostnader. 

AnsL~~.500 mark. pkning 1.500 mark. 

Avser öl(ade driftskostnader för bilen. 

Värme och lyse (f). 

Anslag 4.500 mark. Ökning 1.000 mark. 

JYioti veras av stegrade uppvärmningskostnader. 

Iliverse utgifter. 

Anslag 5.000 mark. Ökning 1.500 mark. 

Motiveras av höjda försäkringsavgifter~ var jämte kostnader 

för telefon~ kontorsmateriel etc. genom verksamhetens om

fattning stigit. 

III. Fisket. 

Avlöningar (f). 

Anslag 76.175 mark. Ökning 10.848 mark. 

Beträffande allmänna justeringar och ändringar i siffer

budgetens uppställning hänvisas till den allmänna moti ve

ringen. Fiskeriinstruktören jämföres med fiskmästare vid 

statens lan tbruksläroinrä ttningar och lönen har i samband 

med gropjusteringen 1971 höjts till A 21. 

Fiskeriintendentens avlöning fastställdes vid anställandet 

till Tineklass A 26. Kommissionen för Husö biologiska 

station har nu påpekat? att de fiskeribiologer som vid 

statliga forskningsanstalter utför liknande arbetsupp

gifter placerats i högre lönegrader. Likaså har antalet 

biologer ökat. På grund av rikets utvecklingsdelegations 

framställning har sålunda vid statens veterinärvetenskap.,_ 

liga anstalt anställts två fiskeribiologer och biologer

nas löneklass är i allmänhet högre än fiskerintenden tens. 

Landskapsstyrelsen föreslår att frågan tages till särskild 

diskussion i samband med de övriga lönefrågorna som hän

skjutits ti 11 i allmänna motiveringen nämnd löne delegation. 

Resor (f). 

An?lag 14.000 mark. Ökning 3.000 mark. 

Motiveras av justerade resekostnadsersättningar.och dag~ 

traktamenten. 

Fiskeri.när inge11 s f räm jand e. 

Anslag 23.000 mark. Ökning 3.500 mark. 

Ökningen föranleds av att transportrutten för färsl( fisk 
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i norra Ålands skärgård under år 1971 måste läggas om 

efter det trafiken med mjölkbäten på linjen Jurmo-Ängö

,sund dragits in. 

Ji.:~sk~riund er sökningar. 

An §.,1 ag 5 3 • 6 5 o mark . ~g_J~· 3 5 oo_~rgar k. 

Huvudpunkterna i fiskeriundersökningsprogrammet för 1972 

avser fiskeriundersökningar till ett belopp om 16.900 

mark 9 vari ingår märkning av fisk, undersökning av fisk-

sjukdomar och kon di tionsundersökning. JVliljöfors~cningen 

avseende föroreningar i skärgården 9 limnoJ ogi ,vattenkemi 

samt undersökning av skärgårdens ekologisl,. tolerans ocb. 

inverkan av vägbankar beräknas till 10. 000 mark. Löner och 

arvoden beräknas uppgå till 12.450 mark och övriga ut

giftsposter till 14~300 mark. 

Underhåll och drift av fiskeJ.Y!_ar. 

Anslag 4.000 mark. Ök~~QyO m~r~. 

Motiveras av ökade kostnader för tu bbyten, tran spor ter 

och gaspåfyllning • .Även mindre reparatt ons- och underhålls

arbeten förestår under 1972. 
Understöd för marknadsföring av överskottsfiEk . 

.Anslag 270.000 mark. Ökning 150.QQQ mar~. 

Åtgärder har vidtagits för för bättrande av fislrnrinäringens 

lönsamhet och man har inriktat åtgärderna på en fö:rbä ttrad 

marknadsföring. För dylika ändan1ål har i rikets budget i 

tilläggsbudget för 1971 och i 1972 ål:'s statsförslag upp

tagits anslag. Samtidigt har i form av pris tillägg utgi

vits subventioner gen om r iksbudgeten och på mot svarard e 

sätt genom landskapets budget år 1971. Vid utgivandet av 

understödet har tillämpats samma berälrningsgrund er och 

system som vid utbetalningarna i :riket. Statsförslaget 

för 1972 förutsätte:r motsvarande unde:rstöd och de beräkna-, 

de utgifterna för landskapet stiger till 270.000 mark. 

Den av landskapsstyrelsen med jord-· och skogsbruksministe

riets fiskeriavdelning träffade överenslrnmmel ,sen om ut~~ 

'betalningsformerna ger garanti för att dubbelbetalningar 

icke sker. Ur anslaget bör även enligt landskapsstyrelsens 

prövning kunna ges stöd för marlrnadf:lföringsåtgärder och 

förbättrad information som göres av fiskeriorganisationerna 

speciellt när det gäller fjällfisken. 
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IV. Skogsbruke~. 

Den i motiveringe~ för 1971 års budget nämnda miljövårdsnämnden 

har tillsatts. Tiess uppgifter har interimistiskt fastslagits i enlig

!iet med budgetmotiveringen. Nämnden kommer även att arbeta med de nämn

sektionerna~ naturvård 1 vattenvård och oljeskydd. Genom att nämnden 

möjlighet att anställa en sekreterare 9 som i andra landskapssty

sen s uppdn::..g i huvudsak sysslar ined milj övårdsfrågor har arbetet 7 

,;:redan under den korta tid nämnden verkat, kunnat bedrivas relativt 

~\effektivt. Tiet är uppenbart att rniljövårdsfrågorna kommer att ställa 

/nya krav på förvaltningen. Vatte:nvården s förvaltning i enligl1et med 

~}vattenlagens stadganden fordrar särskilt samarbete med riksmyndighe

~terna och landskapsstyrelsen har i dessa avseenden inlett diskussion 

;i~ed Vattenstyrelsen. För miljövårdsnärnndens utgifter har upptagits ett 

f<11ytt moment under 6 Ht.IV:l4. Eventuella ändringar i organisationen 

'tlir berr:iende på förval tnin gsreformen. 

Enligt statsförslaget kommer att vid inrikesministeriet inrättas 

'~n miljövårdsavdelning. Tietta förslag föranleder icke någon annan änd

f)tlng i landskapets årsstat än ovannämnda. 

6 H t. IV : 1 • Av lön in g ar ( f ) • 

Anslag 186.854 mark. Ökning 14.142 mark. 

I samband med gropjusteringar under 1971 aktualiserades 

även justeringar för vissa tjänstemän vid forstavdelningen. 

Tiå klarhet inte kunde nås beträffande huruvida motsvarande 

tjfulster och befattningar i riket erhållit liknande grop

justering och huruvida en eftersläpning förelåg fiån tidi

gare 1 måste frågan då lämnas beroende av särskilt utlå·-· 

tande från jord- och skogsbruksministeriet. Förenämnda 

utredning har ännu inte kommit landskapssty:r;el sen till 

del 9 men landskapsstyrelsen förutsätter att landstinget 

skall giva landskapsstyrel.sen bemyndigande att i samtliga 

klara fall företa justeringar utan att dessa underställs 

landstinget i eventuell tilläggsbudget. 

Beträffande de allmänna löne justeringarna och uppställ

ningen i fråga om sifferbudgeten hfu1visas till allmänna 

motiveringen. 

Resor (f). 

Anslag 36.000 mark. Ökning 3.000 mark. 

Motiveras av verksamhetens omfattning som fordrar resor 

både inom och utom landskapet. Tiessutom har 1971 såväl 

re sekostnadsersättning som dagtraktamenten höjts. 
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Bränsle för plantskolan (f). 

!Q.§lag 3.000 mark. Ökning 400 mark. 

Motiveras av höjda brännoljepriser. 

Driftskostnader .för plantskolorna (f). 

Arl.Plag '80.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

6 Ht. 

Genom .ett intensifierat skogs odling sprogram och modernare 

skogsskötselmetoder kommer behovet av plantor att öka. 

Underhåll av plan tskolebyggnadern__§. 

Anslag .2. 300 m~k. Ökning 300 mark. 

I underhållskostnaderna ingår både utgifter för elström 

och bränsle, vilka stigit under innevarande år, varför 

en höjning är motiverad. 

l;räm;iande av och tillsyn över den privata skogshushåll
ningen .i 
Anslag 20.000 mark. Minskning 20.000 mark. 
l:ctenteringen av landskapets skogar kommer att 1972 om-

fatta endast skärgården, varför en minskning av anslaget 

kan göras. 

Kostnader för miljövårdsn~nden. (Momentet nytt). 

Anslag 5.000 mark. 

Hänvisas till kapitelmotiveringen. 

V. Övriga näringar. 

Detta kapitel upptar förutom utgifter som har direkt anknytning 

övriga utom ovan i huvud.titeln nämnda näringar även de allmänna 

ostnaderna för utvecklingsarbetet. Utvecklingsdelegationens förslag 

·11 ekonomiskt-politiskt program fram till år 1976 avser ju även 

rder som hänför sig till utvecklandet av näringsverksamheten i 

dskapet. Utvecklingsdelegationens program har förskjutits så att 

skapsstyrels en inte haft möjlighet att inför budgetbehandlingen 

del av dessa annat än i huvuddrag. 

Landskapets utvecklingsdelegation har genom utnyttjande w samma 

iteter som regionplanebyrån och delvis dess personal samt genom 

ställande av extra arbetskraft kunnat få arbetet att löpa. Även om 

årbetets karaktär i viss mån kommer att ändra under år 1972 har ifilet 

Visat sig att en personalförstärkning är av behovet. I anledning "därav 

slås inrättandet av en maskinskriverske tjänst. Avlöningen för ut

ecklingssekreteraren har följt de i riket gällande normerna för rikets 

tvecklingsdele gati on. Vid utvecklingslänen har från och med 1971 an

tä11 ts plan eringschefer i löneklass B 2. Enligt utveckling sdele gatio

ens förslag skulle detta anslag utnyttjas för anlitande av en sakkun

ig medlem samt utföra..-ride av vissa undersökningar. Kostnaderna härför 
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ar doclr inte uppgått till nämnvärda belopp genom att utvecklingssek

eteraren i praktiken fungerat som planeringschef. Frågan om justering 

v lönen på ovannämnd grund har hänskjutits till i allmänna motivering- · 

nämnd lönedelegation. 

Turistkonsulentens lön föreslås från 1.1 1972 erläggas enligt löne

.klass A 27, mot att tidigare eilagts oom e,rvode till i stort ett be

opp motsvarande denna löneklass. 

6 Ht. V:l. Avlöningarw(f). 

Anslag 89.061 mark. Ökning 22.061 mark. 
"""'"'~· .......-::: =:d ""' -=-=- ·""""'"""~ . --=~~ 

Med beaktande av ovan i kapi te lmoti veringen angivna moti

veringar före,slås erforderliga justeringar av beloppen. 

Landskapsstyrels~n har förlängt anställningstiden för 

företagskonsulenten till utgången av år 1975. 

Bidrag för anlitande av lf.Qnsultföretag för marknadsföring 

och andra åtg~rder för främj2nde av näringslivet. (Rubri

ken ändrad) • 

Anslaget oförändrat 50. 000 mark. 

I statsförslaget har man fäst särskilt avseende vid stöd

jandet av marknadsföring av exportprodukter, forskning 

och produktutveckling. Förutom tidigare beviljade konsult

bidrag föreslås även att ur landskapets medel skall 1-cunna 

beviljas bidrag för t.ex. deltagm1de i exportkampanjer 

i den mån de anses härtill berättigade jämfört med mot

svarande bidrag ur statsförslaget. 

Bidrag för kurs- 2 utbildnings- och rådgivningsverksamh~. 

Anslag 50.000 mark. Qkping 18~500_]§.rk. 

En grundläggande förutsättning för utvecklande av närings

verkssmheten är att företagen ges tillräcklig information 

och möjligheter .för vid areutbilcl.YJ ing. Utbildning i af:färs

le dning stöds genom statsförslaget bl.a. genom bidrag 

åt särskilda institutioner. nå. åländska företagare knap

past har möjlighet att tillgodogöra sig den finskspråkiga 

ut bildning som där förmedlas bör åländska före tagare ges 

möjlighet att delta i motsvarande kurser i Sverige. Den 

grundläggande utbildningen torde såsom hittills kunna 

tillgodoses gen om de kurser som an ordnas av yrke sskolorna 

i landskapet. 

För tryggande av sysselsättningen (f). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

På förslag av rikets utvecklingsdelegation utreder ,rege

ringen för närvarande hur man genom transportstöd skall 
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kunna öka produktionen och sysselsättningens till växt 9 
ävensom produktionens förädlingsgrad inom utvecklings-

områdenai Lagproposition i ärendet ,.'corde komma att avlå

tas inom kort;. 

Särskilt för skärgården vore ett transportstöd nöd

vändigt. Landskapsstyrels en avser att avvakta regeringens 

proposition i ärendet men förutsätter att landskapet skall 

ha möjligheter att utarbeta ett transportstödsystem av

passat för landskapets skärgårdsförhållanden. Vissa för

sök med legoarbeten ute i skärgården visar att sysselsätt

ning på detta sätt skulle kunna tillförsäkras skärgårds

borna9 om icke dyra transportkostnader satte hinder i 

vägen. 

Dylikt transportstöd föreslås tills vidare utges frun 

förvarande moment 9 medan det direli:ta stödet i form av 

räntestöd fortsättningsvis beYiljas ur moment 8 nedan. 

Stöd för näri:rwverksamhet i utvE1ck,lingso~råde. (f). 

AnSli§Lge,t ofö:tändra t 120. ooq mark. 

Såsom ovan nämnts avser detta moment endast räntestöd. 

Oaktat räntestödet avser tidigare och 1972 avsedda bevilj

ningar av räntestöd 9 torde anslaget tills vidare vara 

tillfyllest. 

I statsförslaget fö· slås räntestöd i riket för utveck

lingsområdena få godkännas till ett sammanlagt högsta be

lopp om 150 milj.mark. Dessutom föreslås i statsförslaget 

räntestöd för vissa investeringskrediter åt småindustrin 

ti 11 ett högsta bel opp om 15 milj. mark 9 även som ränte

gottgörelse till postbGnken för investeringslån åt indust

rins produktionsinrättningar, likaså till ett högsta belopp 

om 15 milj. mark för är 1972. 
Med tidigBX-e angiven motiverJng och med beaktarnle av 

att landskapet befolkningsmässigt utgör c. 1 % av befolk

ningen i utvecklingsområdena i Finland föreslås samma be

lopp som för 1971 9 d.~.s. att ränt~~töd ur landskapsmedel 

får beviljas för ett lånekapital om högst 2 milj. mark. 

Kostnader f_ör utvecklingsarbetet. 

Anslag 88..t;:OOO mar_ä:. Ökning 31.000 mark. 

Utvecklingsdelegaiionens huvudsakliga uppgift under 1972 

kommer att vara att följa upp utredningarna och utveck

lingsprogramrnet och att informera kommunerna 9 organisationer· 

na och allmänheten om programmets innehåll och inn·ebörd. 
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En annan uppgift är att tillsammans med kommunerna och nä

ringslivets organisationer få till stånd en ekonomisk 

planering 9 som beaktar landskapets särförhållanden och 

regionala struktur. Samarbetet wed Åbo akademi kommer 

ytterligare att utbyggas. 

För fullföljande av detta arbete erfordras en förhöj

ning av anslaget. Detta skulle då fördelas så att c. 

44.000 mark används för utredningar, sakkunnigarvoden, 

mötesarvoden 9 rådgivning och även tillfällig arbetskraft 9 

för inforrnationsverksamhet föreslås 10.000 mark och för 

avlönande av i kapitelmotiveringen nämnd maskinskrive 

c. 9.000 mark. 

Betydelsen av turismen och frågan om dess åter.verknin 

ar på samhället borde närmare undersökas för att ge sak

ligt underlag för vidare diskussioner. Undersökningarna 

i sådant avseende kommer att ställa sig relativt kosts 

ma men enligt landskapsstyrelsens uppfattning är det 

tigt att frågan belyses allsidigt. Förutsättningarna för 

undersökningarha är gynnsamma då Åland är en avgränsad 

region men resultatet bör samtidigt vara av allmänt int 

se även för andra områden. Landskapsstyrelsens avsikt är 

att genom turismens förtroenderåd och under ledning av 

särskild arbetsgrupp, såsom en första arbetsuppgift, låt 

utreda tu.rismens ekonomiska betyd el se. Detta arbete bor 

utföras snarast och om möjligt slutföras 1972. Kostnad 

beräknas till c. 25.000 mark. 

Understöd för turismens frä1!L_japde. 

Anslag 140. 000 ma:,rk. Ökning 10. 000 mark .. 

I statsförslaget ingår såsom utgifter för turismens f 

jand e 1, 3 milj. mark för turistrådets avlöning ar, 2, 75 
milj. mark för marknadsföring i utlandet och s amrnanlagt 

1 9 6 milj. mark för övrigt främjande av turismen. Av in

tresse är att 150.000 mark föreslås för undersökningar 

rörande turisternas färdselåvinledande av planering av 

turis t8en tra och främjande/markningsföringsverksamheten 

för tu ris tfö retag som arbetar i utvecklingsområd ena. 

statsunderstöd för båttrafik både i form av bidrag och 

lån kan ges. Sam tidigt frarnhålles i statsförslagets 

tidsprognos. att avsikten är att stöda turismen inom 

för lagstiftningen om statsborgen och tillbuds stående 

testödsystem i vilket sammanhang även utvecklingsområdes 

fonden Ab kommer in. Därtill framhålles dock i långtids-
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prognosen att statsbidrag till företagare i turistbran

schen på grund av företagens förbättrade räntabilitet 

kommer att behövas i mindre utsträckning än hittills· och 

att totala utgifterna för turismen genom statsbudgeten 

därmed skulle minska. 

Turismen inom lands::~ape t Åland har under de senaste 

åren nått ett sådant omfång och en sådan inriktning a~t 

den för landskapets del erfordrar speciella åtgärder. 

Hit hör de problem som den säsongbetonade turismen medför 

i fr·åga om service för turisterna men också för det åländs

ka nö,ringslivet. 

Utgående från denna utveckling fordras dels information 

och dels åtgärder med säsongförlängande effekt liksom 

läsandet av de problem som turismen medför för samhällets 

servicefunktion er o.ch ar bet skraftsfrågan. 

Landskaps styrelsen ans er att alla stöd- och marknads

föringsåtgärder som stödes medål.lmänna medel i fortsätt

ningen borde inriktas på säsongförlängning och året-om 

turism. Undantag från denna princip torde endast gälla 

turismen som binäring på landsbygden och i skärgården. 

Aktuellt är sålunda en fortgående koordinering av dessa 

åtgärder och utvidgat samarbete av berörda parter. Turis

mens förtroenderåd har uppmärksammat dessa omständigheter 

som kommer att vara en förstahan.dsfråga under den komman

de verksamheten. :Den interna informationen torde kunna 

lösas gen om att en turistkonsulent anställdes år 1971. 

En annan arbetsuppgift genom turismen är att på grund av 

den nya landskapslagen om härbärgerings- och förplägnings

röTelser utföra nödiga klassificeringar av turistanlägg

ningarna i landskapet. :Då turistkonsulent som nämnts an

ställdes under år 1971 torde anslaget under förevarande 

mornen t icke behöva ökas i nämnvärd omfattning. Av det fö

re slagna anslaget avses 5.000 mark förslå .till turist

rådets sammanträdesarvoden och resekostnader~ 5.000 mark 

för utgifter i samband med förenämnda klassificering och 

andra utredningarj medan 100.000 mark föreslås att av 

landskapsstyrels en efter hörande av turismens förtroende

råd användas för marknadsföringsverksamhet. För den interna 

informationen, ev. broschyrer~ föreslås 30.000 mark att 

utnyttjas av turismens förtroenderåd eller av landskaps

styrels en utges såsom bidrag. 
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7 Huvudtiteln.Kommunikationsväsendet. 
==================================== 

L. Arbetsledning. 

Avlöningar. 

Anslag 277 .191 mark. Ökil.ng 23.070 mark. 

7 Ht. 

•'~ :;> -~ 
u;) {~ 

Beträffapde allmänna lönejusteringar och ändringar i 

sifferbudgetens uppställning hänvisas till allmänna mo-

tiveringen. 

I samband med gropjusteringar år 1971 höjdes lönen 

med en löneklass för två byggmästare till A 24 och för 

en byggmästare (årsarvode,yngre byggmästare 1 kl.)till 

löneklass A 21. 

Resor (f). 

Anslag 60.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Motiveras av höj.da 

sättningar. 

dagtraktamenten och resekostnadser-

II. Väghållningen. 

Underhåll av landsvägar och bygdevägar. 

Anslag 5.020.000 mark. Ökning 570.000 mark. 

a) Vägunderhållet (f). 

Anslag 2.720.000 mark. Ökning 320.000 mark. 

Ökningen föranleds dels av allmänna kostnadsstegringar 

och dels av att en större andel omläggningar av tidigare 

ytbelagd väg är planerad. Härvid kan observeras att under 

10 Ht. V:l anslaget för nybeläggr:iing minskats med 200.000 

mark jämfört med tidigare belopp. Ökningen under momentet 

utgör c. 13 procent d.v.s. i stort samma ökning som an

slaget för underhåll av allmänna vägar ökats i statsför

slaget. 

b) Färjhållningen (f). 

Anslag 1.800.000 mark. Ökning 200.000 mark. 
Ökningen föranledes av allmänna kostnadsstegringar och 
att den nya landsvägsfär jan m/ s Grisslan drar högre kost

nader än den tidigare reservfärjan rn/ s Ejdern. M/ s Ejdern 
ko·mmer att tagas ur trafik. 

Föreslaget anslag förutsätter icke utvidgn~ng av tur

listorna. 
c) Kornpletteringstrafik i skärgården. 

Anslag 500.000 mark. Ökning 50.000 mark. 

I momentets rubrik nämnda kompletteringstrafik har när 

det gäller norra skärgården under 1971 utförts av m/s 

Skärgårdsfärjan. Skärgårdsfärjan har dels kompletterat 
men dels också ersatt m/s Kumlinge. Trafiken under somma
ren 1971 har visat att rn/s Kumlinge ensam icke förmår 
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fylla hela trafikbehovet med nuvarande turlista. Detta 

motiverar att kompletterings trafik borde utföras i samma 

omfattning som under 1971. Nu föreslaget anslag avser 

att medge den möjligheten men förutsätter icke utvidgad 

trafik. Ökningen av anslaget motiveras av ökade löne- och 

driftslrnstnader. 

Bidrag till kommunalvägar. 

Anslag 264•000 mark. ÖlPJing 22.000 mark. 
a) För byggande och förbättri.ng (r). 

Anslag 132.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

b) För underhåll ( f) • 

Anslag 112 .. 000,mar]L ökning 17.000 mark. 
Ökningen motsvarar c. 10 % för vardera anslagen tillsam

mans och motiveras av kostnadsstegringar och till mindre 

del av nya vägar. 

XII, Skärgårdskommunikationerna. 

7 Ht. III ~ 1. FQr upprätth§,llande av tr~.f.:i-tc i slcärgården ( f );J 

Anslag 480.000 mar;k. Ökn:jl1g 16Q .• poo mark. 
Anslagsbeloppet sänktes något i 1971 års budget, men har 

visat sig vara otillräckligt. Såsom ny utgift under detta 

moment tillkom 1971 kostnader för hamnbetjäningen för 

m/s Kumlinge, vilken handhas av landskapet. I övrigt på

verkas anslaget av allmänna löne- och kostnadsstegringar. 

Nu föreslaget anslag förutsätter att trafiken icke utökas 

utöver det som förutsattes i ordinarie årsstaten, annat 

än kompletteringstrafik i södra skärgården under 9 månader 

med en veckotur Åbo-Käkar för styckegodstrafik. 

7Ht.III~2. För upprensning av båtleder (r). 

Anslag 20.000 mar~. Minskning 10.000 mark. 
För närvarande föreligger ett flertal olika projekt av
seende uppmuddring av ,bå tleder. Arbetet fordrar ern el ler

tid specialredskap och med beaktande av från tidigare år 

reserverade medel avser vägavdelningen· att utföra upprens

ning i tidigare omfattning även under år 1972. 

1..Ht.III:3. Till anläggning och underhåll av båtbryggor och sLJåbåts

hamnar ( r) • 

Anslag 60.000 mark. Minskning 30.000 mark. 
För underhåll och förbättring av redan befintliga bryggor 

erfordras 40.000 mark. Det största av dessa arbeten avser 

Harparnäs brygga i Kökar. Resterande del avses använd as 
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för anläggande av och bidrag för småbåts- och gästhamnar 

inom ramen för utvecklingsarbetet i avseende å turist

näringen. Under 1971 har arbetet gått ut på inventering 

av behovet av gästhamnar och planeringsarbeten~ varför 

ti 11 förfogande från 1970 står 23. 000 mark och därti 11 

kommer en andel av 1971 års anslag som eventuellt inte 

kommer att vara utnyttjat vid årets utgång. 

l,V. Vägavdelningens byggnader och inventarier. 

Underhåll av byggnad~. 

Anslag 40.000.mark. Minskning 20.000 mark. 

Efter en allmän genomgång av byggnaderna bör anslaget 

vara tillfyllest för kontinuerligt underhåll. 

V. Särskilda anslag. 

Motorfordonstrafiken. 

Avlöningar (f). 

Anelag SQ".995· tmark. Ökning 8.341 mark. 
Beträffande löne justeringarna och ändringarna i siffer

budgetens uppställning hänvisas till allmänna motiveringen. 

Såsom nytt undermoment har upptagits anslag för semes

tervikarie. 
Hyra 9 värme, lyse och städning (f). 

Anslag 20.000 mar!f_. Ökning 2.500 mark. 

Bilbesiktningen och bilregisterbyrån har under är 1971 

arbetat i tillfälliga lokaliteter som upphyrdes sedan de 

sades upp från den före gående lokalen. ])e nya utrymmena 

har icke varit helt tillfredsställande och dessutom för

hållandevis dyra. Planerna gick tidigare ut på att så sna!'.:'t 

som möjligt få uppföra permanent bilbesiktning. Dessa 

planer är do ek anknutna till vägavdelningens framtida 

placering av underhållsverkstaden. Tills vidare har dock 

icke kunnat uppbringas lämplig tomtmark. 
För bilbesiktningskontoret och registerbyrån pågår för 

närvarande underhandlingar om att i anslutning till av 

vägavdelningen upphyrt garageutrymme få lämpligare och 

för bilbesiktningsko~toret tillfredsställande utrymmen. 
Hyran torde därvid kunna bli lägre än nu beräknats. 

Kontorsmateriel och diverse utgifter. 

Anslag 6.000 mark. Ökning 1.500 mark. 
Motiveras av kostnadsstegringar och ökat antal registre

ringar. 
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Övriga anslag. 

Till landskapssj;yrel sens disposition för kommunikations-

väsen det. 

&nslaget oförändrat 15.000 mark. 

Anslaget föreslås påföras dels ikostnader för oljebekämp

ning i den mån sådant förekommer. Vidare avses anslaget 

påföras eventuella kostnader i samband med överflyttning 

av bilregisterkontoret och bilbesiktningen samt kostnader 

för studieresor. 

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

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

Social vårdsiQ.§pektion en ( fl:_ 

Anslag 3. 000 mark. Ökning_500 mar~. 

Organ is ati onen och budgetuppställningen är fortfarande 

densamma som iidigare. Genom ökningen av inrättningar som 

underlyder socialvårdsinspektionen och med hänsyn till 

arbetets omfattning i övrigt föreslås arvodet för social

vårdsinspektören höjt till 1.500 mark. 

Familjebostadsbidrag (f). (Rubriken ändrad). 

Anslag 150. 000 mark:. Ökning 50. 000 mark. 

Bostadbidragen kommer nu även att omfatta enbarnsfamiljer 

räknat fr •. 1. 4 1972. Samtidigt beräknas arntalet nya bo

städer öka bidragsbehovet. 

Understöd åt barnhem och daghem (f). 

Anslag 25.000 mffi'k. Ökning 10.000 mark. 

Förutom ordin(lrie bidrag åt barnhem har i statsförslaget 

anslagsbeloppet för det prövning underkastade bidraget 

till daghem ökat. 

Understöd åt barnträdgårdar (f). 
Anslag 160.000_mark. Ökning 40.000 mark. 

Tidigare anslag synes för lågt beräknat med beaktande 

av antalet platser i barnträdgårdarna. 

i§ Ht.I:6). Sommarrekreation för barn som ej är folkskolbarn. 

Minskning 1. 000 mark. 

Anslaget föreslås utgå och eventuella bidrag erläggas ur 

landskapsstyrelsens dispositionsmedel för sociala ändamål. 

Ordningsnurnren för de följande momenten har ändrats. 

Bidrag för hemvårdsverksamheten (f). 

Anslag 100.000 ma.E!f.· Ökning 20.000 mark. 

Flera kommuner än tidigare har inrättat hemsysterbefatt-

1 



LHt.I~l3. 

-103-
8 Ht. 3 6 3 

ningar. :Oå dessutom bidrag kommer att erläggas för hemsa-

mari tverks amhe ten bör anslaget ökas. 

Understödjande av nykterhetsarbetet. 

~slag 7 .000 rnark. Ökning 500_mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Understöd för .vård av psykiskt utvecklingsstörda (f). 

(Ordningsnumret ändrat). 

Anslag 160. 000 mark. Minskning 220. 000 mark. 

Tidigare anslag avsåg även byggnadsbidrag för det i 

Rädda Barnens Ålands distrikts regi upp~örda daghemmet 

med särundervisning. :Daghemmet-särskolan kommer -att tagas 

i bruk ännu denna höst. Anslaget kan därför minskas. 

Förevarande anslag är beräknat för driften vid denna 
skola

9 
och även annat 11n9-erstöd i en:iighet med l~ndskaps

l~gen ·om psykiskt utveck:fuigsstördo. •. BlQlld annat har Mnrie-
. ~·· .' '···- , .r•~~L ···~-··· .... 

baons stad anordnat sluten verkstad för handikappade och 
utvecklingsstörda. 
Bidrag för yrke sinspektion (f). (JVlomentet nytt). 

Anslag 10.000 mark. 

Enligt ett i riket avgivet kommi ttebefunkande på basen 

av villret ett lagförslag kommer att föreläggas riksdagen 

avses yrkesinspektionen i sin helhet omorganiseras. Bl.a. 

föreslås landet indelat i distrikt, varvid Åland skulle 

lyda såsom tidigare under .Å.bo distrikt när det gäller 

den statliga yrkesinspektionen, dock så att på Ålan1111. 

skulle inrättas ett särskilt fi lialkon tor. 'Fbr den kommu

nala yrkesinspektionen 9 som skulle bli obligatorisk,skul

le betalas bidrag enligt bärkraftsklassif iceringen. För

handlingar har försiggått med riksmyndighete:rna om yrkes

inspektionens och arbetsskyddets organisation och förvalt

ning när det gäller landskapet Åland. 

För att möjliggöra bidrag till kommunerna enligt före

nämnda förslag har landskapsstyrelsen ansett riktigt att 

redan nu uppta ett visst anslag. 

Till landskapsstyrelsens disposition för sociala 1ändamål. 

Anslag 5. 000. mark. Ökning 3. 000 mark. 

Med hänvisning ovan till motiveringen under det tidigare 

anslaget 8 Ht.I:6 samt då ändringarna både i fråga om för

valtning och bidragsformer inom den sociala sektorn kan 

mffiföra oförutsedda behov föreslås anslaget höjt. 
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II. Arbetsfö rm,edlings- och yrke svägle dJ.1ingsv,erksamhe ten. 

Till riksdagen har avlåtits en proposi tian med förslag ti 11 ny lag 

sysselsättningen. Den kommer bl.a. att innebära att de nuvarande 

enligt kommunal indelning verk samma arbetskraftskommis si onerna indra

ges och i deras ställe inrättas regionalt verkande kommissioner i 

anslutning till arbetsförmedlingsbyråe.rna. För dessa kommissioners 

;kostnader skulle staten svara i sin helhet. Lagen avser även att smn

ordna olika arbetskraftsåtgärder. Därjämte utredes för·utsättningarna 

för att sammanslå arbetsförmedlings- och yrkesvägled11ingsverksamheten. 

8 Ht. II :1. 

~Ht.II~3. 

.§..Ht.II~. 

Ålands arbetsförmeCQ._ings- och arbetskraftsbyrå.(Rubriken 

ändrad). 

Avlöningar. 

Anslag 96.700 mark. Ökning 25.865 mark. 

:Beträffande allmänna lönejusteringar och ändringar i sif

iferbudge.tens uppställning hänvisas till allmänna motive

ringen. 

:Byråchefens avlöning kunde under året eflBr det Ålands

delegationen godkänt ny jämförelse med tjänstemännen inom 

rikets arbetsförmedlingsförvaltning höjas till löneklass 

A 23. Då gropjusteringarna för dessa tjänstemän under 

1971 förutsatte ytterligare en löneklass observeras byrå

chefens grundlön enligt J.l. 24. 

I samband med diskussionerna om att bereda arbetssökan

de bostäder har aktualiserats frågan om en särskild bo

stadsförmedling. I den mån en dylik förmedlingsverksamhet 

kan ordnas i landskapets regi borde den samordnas med 

arbetsfdrmedlingen. Eventuellt härav föranledda ändringar 

i fråga om personalstyrka och förhållanden torde därvid 

kunna tillfnlligt lösas genom extra arbetskraft. 

Kont orsma teri el 9 telefon och di v~l'se utgifter. 

Anslag 15.000 mark. Ökning 7.000 ~ark. 

Genom den ökade verksamheten, nya former av bidrag, och 

tryckning av svenskspråkiga blanketter har tidigare anslag 

visat sig otillräckligt och bör hö,jås . 

Utgifter för främjande av sysselsättning och arbetskraf

tens rörlighet (f). (Momentet nytt,delvis tidigare 9 Ht. 

II:20 och 21). 

Anslag 20.000 mark. 

Anslaget avses påföras kostnader dels föranledda av land

skapslagen om sysselsättning och dels bidrag förutsatta 

i landskapsförordningen angående arbetskraftens rörlighet. 
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Då arbetslöshetsersättningarna i landskapet tills 

vidare icke torde bli aktuella i :någon nämnvärd omf att

ning föreslås även att dylika ersättningar påföres detta 

moment. 

,;Q.r,if tsko.stnader. för gen omgångsbos täder. 

Anslaget oförändrat 25. 000 mark. 

Utgifterna för driften av genomgångsbostäderna inkluderan

de även avlöningskostnader beräknas till samma belopp som 

för 1971. Inkomsterna från bostäderna uppskattas stiga 

till c .• 30.000 mark. 

Ålands yr_k§?svägledningsbyrå. 

Avlöningar ( f). 

Anslag 40. 019 rnarlL Ökning 4. 313 rnar k. 

Beträffande de allmänna löne juste ringarna och ändringarna 

i sifferbudgetens uppställning hänvisas till allmänna 

motiveringen. 

Gemensamma utgifter. 

(8 Ht. II: 10) .Avlöningar. 

Genom ändringar i fråga om personalens placering och att 

Ålands yrke svägledningsbyrå ,genom anslag under avlönings

momentet ovan har möjlighet att anlita extra arbetskraft 

föreslås det tidigare gemensamma byråbiträdet överflyttat 

till 8 Ht.II;l. 

8 Ht.II:lO. Hyra 9 städning och lyse (f). 

Anslag 13.000 mark • .Qkning 1.000 mark. 

Ökningen mo ti ve ras av allmänna kostnadsstegringar. Ålands 

arbetsförmedlingsbyrå och yrkesvägledningsbyrån har hit

tills utnyttjat gemensa.rnma lokaler. Genom att särskilt 

skötseln av arbetskraftsärenden ökat föreligger behov av 

större lokaliteter för arbetsförmedlingens allraänna byrå. 

Då sjömansförmedlingen har disponibla utrymmen finnes möj

lighet att flytta yrkesvägledningsbyrån dit. Detta för

anleder dock icke ändringar av hyresbeloppen. 

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

I. Pensioner och av landskapet i egenskap av El:_rbetsgivare 

..§.!'lagda sociala ,utgifter. 

Pens i 011 er • ( f) . 

Anslag 1.650.000 mark. Ökning 150.000 mark. 

I den mån kretsen av pensionstagare 9 som berättigas 
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utfå pension från landskapet icke utvidgas ytterligare 

eller andra .särskilda förhöjningar blir aktuella torde 

det utbetalacl.e pensionsbeloppet stiga med ungefär 10 %. 
§ocialskyddsavgifter ( f). 

An~lag 550.000 mark. Ökning 50.000 mark. 

Genom ökade lönekostnader och förhöjning av arbetsgiva-

rens sjukförsäkringsavgift bör anslaget höjas. 

JI. Särskilda 8J1 slag, 

På lag grJ.ndade utgif ter 9 vilka icke är upptagna såsQ]dL _ 

_§~rskilda pQ§ ter i budge~n ( f). 

Anslag 5 .• OOO_rnark. ~skning 20. 00.Q ipark,. 

Förhöjningen om 20.000 mark 1971 avsåg kostnaderna för 

landstingsmannavalet 9 varför anslaget nu kan minskas. 

Av na turskyddsåtgärder föranledda utgifter (f). 

Anslaget oförändrat 15.000 mark. 

Anslag för en milj övårdsnämnd har upptagits så som ett 

särskilt moment under 6 Ht.IV kap. Omflyttningen föran

leder ingen ändr ng av anslaget 9 då kostnaderna för bl.a. 

oljebekämpning och preventiva åtgärder för naturskyddet 

torde erfordra föreslaget belopp. 

För utbildning av polism~n (f) • 

.l\.nslag 5. 000 mark. Minskning 10. 000 mark. 

Då under 1971 anordnas en svenskspråkig underbefälskurs 

vid polisinstituret i Otnäs, torde anslaget kunna minskas. 

Förevarm1de anslag avses att utnyttjas vid behov för mind-

re specialkurser och föreläsningar. 

(9 Ht. II: 17) .Arbetslöshe tsersättningar. 

Anslaget överflyttat till 8 Ht. II: 4 då utbetalning av 

eventuella ersättningar administreras av arbetskraft.s

byrån. 

Ordningsnumren för de följm1de momenten har ändrats. 

i:J Ht.II:20).!_v landskapslage,ll_ om §ysselsättning föranledda kostI113,de~. 
151 Ht.II:21) .1f_ör planläggning av 2.Qb. utgifter i s_amband med förvalt

ning.§E_ av sysselsättningsärenden. 

Beträffande vardera momenten se motivering ovan under 

9 Ht.II:l7. 

Under~töd åt kommuner 9 som råkat i ekonomiska svårigheter. 

ill:.. 
Anslag 75.000 mark. Minskning 25.000 mark. 

I statsförslaget upptaget anslag har minskats med 5 milj. 

mark jämfört med 1971 och utgör i 1972 års budget 15 milj. 
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mark. Motiveringen till minskningen är bl.a. den att an-

talet förval tningsområden 1 inom vilka bidrag erlägges 

enligt bärkraftsklassificeringen har utökats och man har 

beräknat att d.e svaga kommunernas ekonomiska ställning där

igenom skulle kunna förbättras. 

9 fit.II~20. !J" landskapslagen om läroavtal föranledda kostnader • 

.Anslaget oförändrat 20.000 mark. 

Antalet läroavtal i landskapet har hittills varit få. 

Under år 1971 tillsattes en yrkesutbildningsinspektör som 

bland sina övriga uppgifter även i samarbete med yrkes

lärlingsnämnden handhar frågor avseende JJiroavtal. 

9 Ht.II:22. Kostnader för självstyrelsens 50-årsjubilu~.(Anslaget 
nytt). Anslag 80.000 mark. 

10 Ht.I:l. 

Föreslaget engångsbelopp har av den av landskapsstyrelsen 

tillsatta jubileumskommitten beräknats erforde:cligt för 

firandet av självstyrelsejubileet 1972. Kommittens pre

liminära programförslag har legat till grund för anslags

äskandet. I beloppet ingår kostnader för en delupplaga 

av en särskild gåvobok. 

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

I. Landskap.sstyrelsen. 

Anskaffning av inventarier. 

Anslaget oförändrat 30.000 mark. 

Anslagsbehovet torde vara oförändrat. Landskapsstyrelsen 

avser att på grund av ingivna budgetäskanden uppgöra 

särskild fördelning mellan avdelningarna på basen av 

dessa budgetframställningar. Under anslaget har uppta

gits samtliga smärre anskaffningar 1 som icke ansetts er

fordra särskilt budgetmoment. 

II. Hälso- och sjukvården. 

19 Ht. II:l. Ålands centrail.sj't~.khus för ny- och återanskaffningar. 

Anslag 261.000 mark. Ökning 21.000 mark. 

Anslaget har upptagits till smnma nivå som föregående år 

med beaktande av penningvärdets försämring. Sjukhusnämnden 

ber8.ttigas disponera anslaget i enlighet med sitt förslag 

till landskapsstyrelsen 1 dock så att om nödvändigt före
taga erforderliga omdisponeringar av anslagen för nyan

skaffningar. 
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Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarier 

och ins trurnent. 

Anslag 62. 000 mark. Ökning 62. 000 mark. 
Av anslaget avses 38.000 mark för grundreparation av 

sanatorieavdelningen och 24. 000 mark för anskaffning 

av lösegendom att disponeras av sjukhusnämnden. 

I:I. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

Ålands lyc eum för anskaffning av i nven tar ie r. 

Anslag 17.000 mark. Minskning 6.000 mark. 

De största anskaffningarna avser förnyelse av skoltavlor 

och stolar i festsalen samt klädhängare till korridorerna. 

Föreslaget anslag för iordningsställande av parkerings

plats på skolgården fordrar ytterligare utredning av 

landskapsstyrel sens byggnadsbyrå. 

10 Bt.III:2. Ålants sjöfartsläroverk för anskaffning av inventarier 

och i;;trustning. 

Ansl~g 59.000 mark. 

För komplEttering av den tidigare instr~mentutrustningen 

fordtas anskaffning av ny radarutrustning, 30.000 mark, 

och n:' gyrokornpass 9 24.000 mark~ samt därtill smärre 

inven~ari eanskaffn ingar. 

10 Ht.III:3. Ålands tekniska skola för anskaffning av laboratorieut

rus tn~ng och inventarier. 

Ansla2 20.000 mark~ 

För f )rtsatt komplettering av den lättare laboratorieut

rustni~gen föreslås fortsättningsvis 18.000 mark. 2.000 

mark ä::- avsett för smärre anskaffningar 9 bl.a. projektor. 

10 Ht. III: 4. Åland$ tekniska skola för anskaffning av s imula torutrus t

nin g. 

Anslag 190.000 mark. 

Den snabba utvecklingen inom fartygsautomatiken ställer 

allt större krav på utbildningen av befälet. Det är där

för v:'..ldigt att ha tillgång till undervisningsrna terial 

som rncjligast fullständigt simulerar de verkliga förhål

landena på moderna fartyg. Maskinmästarelevernas möjlig

het att under praktiktjänst ombord få lära sig de olika 

manövertempona har minskat s arn tidigt som kravet på att 

de skall kunna dem i en kritisk situation dock finnes 

kvar. Det är därför nödvändigt att motsvarande inövning 

numera skall kunna utföras i skolan under så langt som 

det är möjligt 1 realistiska förhållanden. 
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För anskaffning av en demonstrationsutrustning mot

svarande den fjärrmanöverautomatik 9 som nu finnes ombord 

på fartygen föreslås 190.000 mark. 

Ålands s;i ömans skola för anskaffning av inventarier och 

maskiner (r). 

Anslag 500.000 mark. 

Från det senast påbörjade läsåret har nya kursplaner ta

gits i bruk vid rikets sjömansyrkesskolor. För att er

hålla erforderliga behörighetsintyg stadgar den nya läro

planen att eleverna skall undervisas i bl.a. körning av 

lastvinschar 9 toppning av lastbommar, övning rned hydrau

lisb1 lastluckor rn.rn. Dylika övningar har för Ålands sjö

mansskolas del tidigare till en del kunnat utföras på 

fartyg upplagda i Marieharnn. Detta innebär dels praktiska 
svårigheter och dels icke i tillräckligt hög grad övning 

i eller kännedom om de nya tekniska anordningarna. För att 

kunna ge eleverna vid sjömansskolan likartad utbildning 

och kompetens som eleverna i de finskspråkiga skolorna 

föreslår direktionen att lastluckor, mast och tillbehör 

anskaffas i så god tid att de kan tagas i bruk från läs

årets början 1972. Anläggningen skulle placeras på den 

tomt som Marieharnns stad utlovat för den planerade bygg

naden för sjöfartsskolorna. I principbudgeten har direk

tionen angivit anskaffningarna till år 1973. Då det är 

möjligt att alla förberedelser inte blir klara under 1972 

föreslås anslaget såsom reservationsanslag. 

I beloppet ingår även beräknade kostnader för anskaf

fande av en fräsmaskin samt vissa smärre mindre anskaff

ningar. 

10 Ht. III: 6. Ålands yrke sskola för anskaffning av inventarier och 

maskiner. 

Anslag 66.000 mark. 

Det föreslagna anslaget avses för att ersätta gamla för

brukade maskiner och instrument samt även att komplettera 

med nyanskaffningar för att undervisningen skall kunna 

hållas på en tidsenlig nivå. 

Ålands lantmannaskola för anskaffning av inventarier och 

maskiner. 

Anslag 9.000 mark. 
Anslaget har avsetts för anskaffning av verktyg till 
maskinhallen 9 5.000 mark, inköp av tryckkompressor-aggre-· 
gat 4.000 mark. Anslagets utnyttjande är beroende av land-
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skapsstyrelsens särskilda beslut efter det klarhet nåtts 

om hur undervisningen i fo:d:Bättningen skall ordnas. 

Ålands husmodersskola för anskaffning av inventarier. 

Anslag 3. 200 mark. 

Avses för anskaffning av tvättmaskin samt vis sa smärre 

andra nyanskaffningar • 

.§.!f.211{3.genheten på Jomala gård för anskaffning av maskin er 

och inventarier. 

Anslag 20.000 mark. 

För skollägenheten på Jomala gård föreslås inköp av silo

tork 7.000 mark, pl8 stväxthus jämte utrustning 5.000 mark 

samt en trädgårds-traktor 5.000 mark. Dessutom föreslås 

anslaget få utnyttjas för projekteringskostnader avseende 

~n ny ladugård. 

10 Ht.III:lO.Pornminnesavdelningen för anskaffning av inventarier. 

Anslag 11.000 mark. 

I motiveringen under 5 lit.XII kap. nämndes att fornminnes

avdelningen upphyrt nya arkivutrymmen. I dessa utryrumen 

bör även inredas vissa arbetsutrymmen för arkivering och 

katalogisering srunt smärre reparationsarbeten. För erfor

derlig utrustning och möblering föreslås 11.000 mark. 

10 Ht. III: 11. Jan Karl sgården för avlopp och toaletter. 

Anslag 27.000 mark. 

Möjligheterna att till rimliga kostnader kunna ordna 

toalettfrågan och avlopp från J_an Karlsgården och Kastel

holms. slott har tidigare diskuterats. Det stigande antalet 

besökare erfordrar att problemet löses snarast, eller 

åtminstone tillfälligt på bättre sätt än för närvarande. 

Kostnaderna har i detta skede ungefärligt kunnat beräknas 

till 27.000 mark. 

lO Ht.III:l2.Jan Karlsgården och Bomarsunds fornminnesområde för an

skaffning av inventarier och vissa grundreparationer. 

Anslag 29. 000 mark. 

I 1971 års budget föreslås anskaffning av bl.a diskmaski

ner till serveringarna vid Jan Karl sgården och Grenadjä

ren i Bomarsund. Dessa maskiner var det meningen att vin

tertid kunna utnyttjas av bygdeskolorna. På grund av 

lrnstnadsfrågan och visse, installationsproblem kunde an

skaffningarna inte göras. Då ,maskinerna blir relativt 

dyra föreslås 
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att under 1972 anskaffas endast en maskin och att 

detta sker i samråd med den skola som skall utnyttja 

apparaturen under vintern. Från 1971 finnes reserverat 

8.000 mark för ändamålet. Dessutom föreslås att vissa 

andra förbättringar utföres i serveringsutrymmena. De 

genomförda upprustningarna avses kompenseras genom höj

ning av arrendebeloppen. Landskapsstyrels en avser att 

taga upp frågan om den frmntida administrationen såvitt 

rör den affärsmässiga sidan av verksamheten vid både Bo

marsund och Jan Karlsgården. 

Vid Bo8arsunds carupingplats fordras förbättring av 

el~strömsnätet till en kostnad om 2.000 mark. Till varde

ra inrättn:ingen fordras en förbättrad brandutrustning, 

beräknad till saLJmanlagt 2.000 mark. 

Vid Bomarsunds crunpingplats bör badplatserna förses 

med livräddningsutrustning kompletterad med åtminstone 

en båt. Kostnaderna beräknas till 3.000 mark. 

10 Ht.III:l3.Skolbyrån för anskaffning av inventarier . 
.Anslag 8.000 mark. 

För anskaffning av möbler och möjligen viss komplettering 

av kontorsmaskiner för skolbyråns nya lokaliteter före

slås 8.000 mark. 

IV. Näringarnas främ;iande. 

10 Ht. IV: 2. Forstavdelningen för anskaffning av maskiner och redskaJ2.. . 

.Anslag 20.000 mark. 

Anslaget avses för anskaffning av maskin att användas 

för putsning och ansning och klippning av mindre träd och 

buskar vid vägkanter och på naturskyddsområden. 

19 Ht.IV:3. Ålands försöksstation för anskaffnil}_g av maskiner. 

Anslag 13.000 mark. 
Föreslås för' inköp bl.a. av en trädgårdsspruta för be

sprutning av fruktträd? en trädgårdsfräs och en rullharv 

samt viss laboratorieutrustning. I summan ingår även 

medel för anskaffning av plantmaterial för nya bär- och 

fruktför sök. 

Ålands försöksstation för laboratorieutrymmen . 

.Anslag 105.000 mark. 

Utrymmena vid försöksstati onen har visat sig otillräckliga 

med beaktande av omfattTJingen av försöksverksa:mheten. För 

trädgårdsförsök saknas lagrings- och kylutrymmen. I sam
band med uppförande av dessa utrymmen avses laboratoriet 
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och kontorslokaliteterna att utvidgas. 

Aktieteckning i bolag (r). 

Anslag 200.000 mark. 

10 Ht. 

Av hittills sedan 1969 observerade belopp har under 1971 

fi:ir de i motiveringarna till års staterna nämnda ändamålen 

tecknats aktier i Ab Nordcenter, Ålands Industrihus Ab 

och Ålands Vatten Ab. Den slutliga andelen av landskapets 

saJ.1rnanlagda a.~tieinnehav i Nordcenter uppgår efter nyemis

sionen till 1.032 av smnmanlagt 10.000 aktier. Under året 

har landskapet dessutom såsom föreslagits tecknat aktier 

i Ålands Industrihus Ab ti 11 75. 000 mark ur ordniar ie me

del utöver de tidigare 1.000 8. 100 mark aktier, vilka 

tecknats genom ansl-g ur enskilda medel. 

Den av Ålands Kraftverks Ab:s bolagsstämma beslutade 

nyemissionen har ännu icke verkställts. För detta ändamål 

föreslogs i 1971 års budget reserverat minst 150.000 mark. 

- Allill1.ännyttigt bos tadsbyggande. 

Såsom landskapsstyrelsen angav i motiveringen till andra 

tilläggsbudget för 1971 ansåg landskapsstyrelsen att 

land sl-capets eventuella tecknande av aktier i bostadshus 

ytterligare borde utredas. I utvecklingsprogrammet för 

1972-76 utreds frågorna såvitt gäller nuvar81lde bostads

produktion, prognoser över bostadsbyggande och -behovet 

samt kapitalförsörjningen och kreditbehovet. Landskaps

styrelsen konstaterar somtidigt att låneanslaget för bo

stadsproduktion ökats i riket och därmed även i landska

pets budget liksom även att utnyttjandet av s.k. konjunk

turskattemedel medgivit avkall, åtminstone till en del, 

på de av den s.k. Arava-lagstiftningen uppställda ford

ringarna. Landskapsstyrelsen har även noterat ett visst 

intresse från kommunernas sida o. tt i egen regi bygga bo

städer eventuellt i sarnbcmd med aktieteckning av land
slmpe t. 

Landskapsstyrel sen hG.r tills vidare inte tagit ställ

ning till del tagande i koillillunal t bos tadsbygge men ans er, 

mot bakgrunden av den i utvecklingsprograr:imet intagn& 

redogörelsen och att bostadslåneanslaget 1972 höjes tiJ~t 
3,5 milj. mark, frågan tills vidare kan anstå till efte'F;'" 
utvecklingsprogrrunmets avsnitt beträffande bostäderna när

mare studerats och diskuterats. 
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- Basinvesteringar för industriänd8LJål. 

För närvarande föreligger inga konkreta planer på utbygg

nader av industrihallar 9 i vilka landskapets del tagar1de 

vore aktuellt. Vid eventuell utvidgning av de nuvarande 

industrihallarna förutsätter landskapssryrelsen att lands

tingets bemyndigande i princip föreligger för del tagande 

enligt smnrna riktlinjer sorn tidigare. 

Av intresse torde vara att i statsförslaget föresla

gits grundande av en industriby inom utvecklingsområdena. 

För ändamålet har anslagits 5 milj. mark. 

Genom ändring av lagstiftningen för utvecklingsomr2,

deskredi ter har j_ riket även kornrnunerna givits möjlighet 

att erhålla räntestöd för uppförande av industrihallar. 

Motsvarande ändring i landskapslagstif t~ingen har ännu 

inte vidtagits men landskaps styrelsens åsikt är den att 

en sådan ändring för åländska f~rhållanden inte för när

varande är av intresse, särskilt som totalbeloppet av 

krediterna icke höjes. 

Landskapet har tidigare icke aktivt engagerat sig i nä

ringslivet och icke tillnärmelsevis på s3ll1ma sätt som 

staten genom simstatsdominerade aktiebolag. För statens 

uppträdande på den privata sektorn har talat sysselsätt

nings- och arbetskraftsrnässiga synpunkter som dock även 

kan ha en politisk-ideologisk bakgrund. Vanligtvis har 

också statens engagemang förutsatt en rnajoritetsställning. 

Inom ramen för självstyrelselagens stadganden bör även 

landskapet på de nämnda grunderna ha behörighet och 

rätt att utnyttja motsvarande belopp inom landskapets nä

ringsliv. Tidigare har allmänt förutsatts att inom land

skapet kunde ifrågakomma endast industrier av typ hem-

och småindustri vars kapi-talbehov icke vore så stort och 

som i .huwdsak tillgodoses gen om lånewedel. Landskapets 

beräknade andel av de i riket upptagna anslagen har i dy

lika fall varit tillfyllest och därmed har åsyftad effekt 

kunnat nås. Vid grundande av sådana större och kapi talkrii

vande industrier för vilka stödlttgärder visserligen ligger 

inoril landskapets kompetens erfordras ofta sådana sumrnor 9 

som normalt icke anses kunna upptagas i landskapets budget. 

Landskapsstyrelsen har tidigare framhållit som sin åsikt 

att dessa frågor måste lösas från fall till fall och att 
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man från landskapets sida måste kunna räkna med olika 

former av medverkan där det befinnes nödvändigt. En spe

ciell betydelse måste också i dagens läge ges möjlighe

terna att teckna aktier, till större eller mindre belopp 9 

för att därmed skapa gri.lndförutsättningar för verksamhet, 

upplåning på kredi tmarknaden etc. Vid tecknande av aktier 

måste dock utgångspunkten vara den att fråga är om ett ur 

sar;1hällets synpunkt betydelsefullt projekt med t.ex. av

görcmde inverkan på sysselsättningen i landskapet. Ett 

dylikt bolag har t.ex. ansetts det planerade Nordcenter 

Ab vara inou turistnäringen. En av målsättningarna vid 

grundandet av detta bolag var även att behålla initiati

v~t och ledningen inom Åland på turistnäringens område. 

Ab Chips 9 som startade sin verk sornhe t 1969 har som målsätt

ning att taga vara på de naturliga förutsättningarna för 

industri genom förädling av råvara från landskapet 9 skapa 

bestående arbetsplatser inom en bred sektor och inom sin 

bransch försöka utveckla för Åland nya produkter och verk

soEthetsformer. I s is tnäLmda avseende bar bolaget etable

rat S8Ii.1arbete med dels A/S De Danske Spritfabrikker i 

fråga om produktutvecklingen och dels Oy Karl Fazer Ab 

n!:ir det gti ller marknadsföringen. Produktions anläggningen 9 

sorn avser att kunna tillgodose över 50 % av landets tota

la konsumtion av chips har krävt betydande investeringar. 

Totalkostnaderna för anläggningen uppgår till i runt tal 

5 milj. Bark. Det nuvarande aktiekapitalet är 600.000 Bark. 

Bolagets första verksamhetsår har gått med förlust 9 men 

föreliggande kalkyler visar att framtidsutsikterna är goda. 

För att konsolidera bolagets ställning och möjliggöra de 

långfristiga krediter som erfordras, krävs en förhöjning 

av aktiekapitalet till det dubbla. Bolaget, som för pro

duktionsanläggningen ur landskapsrnedel tidigare erhållit 

en garanti om 500.000 mark har även anhållit om ytterli

gare garantier. Des_sa torde landskapsstyrelsen ha möjlig

heter att till viss del tillgodose inom gränserna för de 

i landskapslag stadgade garantierna. Vid den planerade ny

emissionen föreslår bolaget att landskapet ,skulle teckna 

aktier för 200. 000 mark. 

Frågan orn beviljande av landskapsgaranti är i första 

hand beroende på de i landskapets garantilag fastställda 
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gränserna och i andra hand av landskapsstyrelsens särskil

da prövning. Beträffande en eventuell aktie teckning ans er 

l811dskapsstyrelsen att bolaget uppfyller de villkor som 

hittills ansetts tillämpliga för landskapets engagemang. 

I detta sammanhang kan nämnas att lagen om Utvecklings

områdesfonden Ab medger att fonden tecknar ll{tier under 

vissa villkor. Landskapsstyrelsen har i tidigare samman

hang framhållit att de i förenämnda lag stadgade stödåt

gärderna bör av landskapsstyrels en kunna tillämpas inom 

la:n dskapet i den wån landskapsstyrels en icke önskar ut

nyttja Utvecklingsområdesfondens resurser i enlighet med 

det rne d fond en ingångna avtalet. 

Landskapsstyrel sen har ansett landskapets engagemang 

mot bakg~1nden av vad som ovan relaterats mot.iverat och 

är bE:Jredd att medverka i konsolideringen av bolaget. 

Då bolaget även begärt att Utvecklingsornrådesfonden skul

le teckna aktier avser landskapsstyrelsen att med stöd av 

det med fonden ingångna avtalet närmare diskutera förut-

sä ttirnimlgarno. och formerna för stödå tgiirder nu närmast 

utgående från den för utvecklingsornrådena gö.llande lag

stiftningen. Även om finansieringen av nyemissionen inte 

i sin helhet nu föreligger klar och landskapets insats 

icke kan preciseras, förutsätter landskapsstyrelsen, att 

L811dstinget medger landskapsstyrelsen rätt att teckna ak

tier i Chips Ab till högst 200.000 mark, vilket skulle 

motsvara 1/6 av det förhö'jda o.ktiekapitalet. Om aktier 

tecknas skulle förutsättningarna -härför vara att aktie

innehavet avses vara tillfiilligt men likväl även att en 

plats i förvaltningsrådet ställes till disposition för 

en representant för landskapet. 

- Grundonde av basanläggningar inom turistnäringen. 

Såsom ovan nänrndes har den planerade nyerJiss.iDnen för 

Nordcenter slutförts. Tidpunkten för förverkligandet av 

planerna är ännu icke fasiSJ.agen. Uppenbart är att turis

mens utveckling inom landskapet kommer att fordra spe ci

ella åtgärder när det gäller att få utvecklingen att ta 

önskad inriktning. Detta kan fordra ytterligare satsning 

från landskapets sida ntir det gäller den grundläggande 

planeringen. I :ciket har dess utvecklingsdelegation före

slagit att 150.000 rn2rk skulle reserveras för översikts

planering av turistcentra. 



-116-

V. Kommunikationsväsendet. 

Under år 1971 har den nya landsvägsfärjan rn/s Grisslan tagii:s i 

rafik. Såsom nämnts under 7 Ht.II kap. föreslås m/s Ejdern tagas ur 

trafik. Den nya färjans kapacitet medför att genom lämpliga omdispone

ringar tillbudsstående möjligheter ökat i väsentlig grad. 

Detl gen omgående trafiken har för skärgårdens del tillfredsställande 

lösts gen ow insä ttandet av :m/ s Kllil1linge på rutten Långnäs-Osnäs och 

den l{Onlpletteringstrafik som utföres av m/s Skärgårdsfärjan. Tidtabel

;1.erna har avpassats så långt möjligt med hänsyn till de lokala önske .... 

:;~'målen. Frågan om avgifterna för den genomgående trafiken och skärgår

dens berättigade krav på lättnader i detta avseende är ännu olöst. 

Lands:.Caps styrelsen har i sornband med diskussionerna om den m/ s 

1{umlinge kompletterande trafiken övervägt olika alternativ för fram

c·.tiden. Förslag har väckts om att landskapet skulle inköpa en färja för 

;att i landskapets regi utföra denna kornpletteringstrafik. Förslaget 

:lnar icke lett till något särskilt äskande i förevarande budget. 

Investeringsbudgeten för 1972 innefattar icke några nya större pro-

1 akt1J.8lla sådana inou den närmaste framtiden är Godbyvägen och 

jektet. Projekteringen och planeringen av Vårdö trafikprojekt 

tsätter enligt de av Lands tinget angivna riktlinjerna. De grundliga 

noggranna kostnadskalkyler~ som fordras till underlag för ritningar 

och det ege:itlign arbetet kräver dock minst 2 år. Anslaget har därför 

princi pbuC!.geteringen ansetts kunna sk ju tas fram något utan att tid

punkten för :!'ärdigställandet skull~ 'ändras. De slutliga kostnadskalky

TJ.erna avser ett handläggas av landskapsstyrelsen och föreläggas Lands

tinget i samband med senare budgetfromställning innan budgeteringen 

pål:förjas och arbetet igångsättes. Milj övårdsfråg orna kommer att under

Sökas parallellt med kostnadskalkyleringen. Landskaps styrelsen förut

sätter efter omröstning också därjämte att alternativet med ringväg 

avseende fast :örbindelse med Lumparland sarntidigt preliminärt under

söks utan att nuvarande förb_eredelser fördröjs. Bland de anslag som 

tl.pptagi t s i statsförslaget observeras 500. 000 mark till projektering 

bch förbättringar av mindre privata flygfält. För eventuella undersök

ningar av möjligheterna till ordnandet av flygfält på Kumlinge torde 

landskapsstyrelsens dispositionmnedel kunna utnyttjas. Denna fråga är 

emellertid inte enbart en ans lagsfråga eller en teknisk sådan 1 utan 

ett flygfält på Kumlinge förutsätter att flygtrafiken kan anpassas till 

i~;detta och att flygfältet innebure en verklig förbättring för trafiken 

å skärgården. 

Beträffande skärgårdskommunikationerna är ytterligare att framhålla 

tt Jurrno färjfäste genom kompletterande anordningar kunnat sättas 

Sådant skick~ att det nu kan angöras av m/s Kumlinge året om. 
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Vägbyggna J- och vägförbättringsarbeten (r). 
~~~~~"-"==~~~~~..-.....~~~~ ....... -:...;. 

Anslag 2.670.000 mark. Ökning 210.000 mark. 
~~-----~-=-........ ~~~~= 
Enligt nedanstående förslag till färdelning av medlen inom 

detta rnoraent ökar anslaget med 210.000 mark. Detta är 

procentuellt sett en mindre ökning än för vägunderhållet 

men skillnaden beror av att en del av de tidigare medlen 

för nybeläggning av vägar med asfalt har förts till un

derh.ållet 7 Ht.II:la). Detta motiveras med att i detta 

skede finnes långa sträckor gammal beläggning som det vo

re oekonomiskt att lämna medan nybyggena på flera platser 

är i ett sådant skede att ett års fördröjning inte är till 

skada. Detta förfaringssätt överensE.cttimmer i princip med 

motiveringarna i regeringens proposi tian ti 11 riksdagen 

angående statsförslag år 1972. I huvudsak motsvarar höj

ningen den allmänna kostnadsstegringen. 

Då huvudvägarna i stort sett förts eller inkommande 

år förs ttill sina viktigaste ändpunkter är det motiverat 

att för vissa vägprojekt upptaga s.9. stora anslag att väg

byggena kan föras till slut och vägarna borja a~vändas in

nan helt nya projekts byggande påbörjas. Detta gäller i 

huvudsak de stora skärg8.rdsvägarn a där sundens överbyggan

de är villkor för att vägen skall kunna utnyttjas överhu

vud taget. På grund härav bör vissa arbetens påbörjande 

enligt principbudgeten läggas något senare, vilket do ek 

knappast påverkar tidpunkten för färdigställandet. Här 

kan nämnas vägprojekt för Vårdö och Mariehamn-Godbyvägen. 

Degerösundsbrons projektering bör slutföras dE:tta år 

men byggandet måste anstå ännu minst ett år. Till detta 

finnes medel reserverade från tidigare. 

Nedan visas i tabellform en översikt av arbeten som 

kommer att pågå under 1972. Tabellen är uppgjord så att 

under kolumn 1 är upptaget de medel som använts fram till 

och med 1970 samt de LJedel, som finnes upptagna för år 

1971 jämte eventuella reserveringar från tidigare år. Att 

summorna redovisas på detta sätt beror på att bokslutet 

för 1971 föreligger först på våren 1972. Under kolumn 

2 är upptaget de medel som föreslås för år 1972 och under 

kolumn 3, rubriken Kostnadskalkyl, finnes den beräknade 
summan för hela projektet. 
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Stor by 

Beviljade 
anslag 

Gölby-Näfsby 534.000 

Mariehamn-Järsö 1.220.000 

Postad-Sålis 170.000 

Höckböle-Geta 230.000 

Strömma-Kvarn bo 75.000 

Björnholma-Åva 200.000 

Pålsböle-Bartsgårda 

Bygdevägar 

Reservarbeten 

Ytbeläggning och oljegrus 

Seglinge färjfäste 

Långnäs 

Dånö fast vägförbindelse -

Landskapsstyrelsens disp. 

10 Ht. 

Föreslås Kostn.kal. 
1972 

80.000 

100.000 

550.000 

70.000 

200.000 

475.000 

100.000 

100.000 

100.000 

400.000 

170.000 

50.000 

80.000 

1.000.000 

2.400.000 

240.000 

430.000 

350.000 

1.000.000 

100.000 

125.000 c. 185.000 

150.000 

2.670.000 

Stor by 80. 000 mark. Anslaget gäller ombyggnad av lands

vägen genom Storby. Den i :föregående 1årsstat nämnda pla

neringen av byn har inte k01mni t ti 11 stånd men kommunen har 

ännu möjlighet att bevaka sina intressen i det avseendet. 

Gölby-Näfsby 100.000 mark. Anslaget gäller ombyggnad av 

vägsträckan mellan Ernkarby och Tingsbacka. 

Mariehanm-Järsö 550. 000 mark. Anslaget gäller färdigställan
det av brobygget srunt väg till Nåtö by. 

Höckböle-Geta 200.000 mark. Avser fortsatt arbete fram 

till Geta kyrka. 

Postad-Sålis 70.000 mark. Anslaget gäller färdigställandet 

av det avsnitt för vilket medel beviljades i 1970 års 

årsstat. Kostnadsstegringen beror på att vägplanen ändrats 

på kommunens begäran samt -på allmänna kos tnadsstegringar. 

Strömma-Kvarnbo inget anslag. Under året bör vägplan uppgö

ras för hela sträckan. För detta finnes medel reserverade 

från 1971 års årsstat. Viigarbetet bör kunna utges på entre

prenad under slutet av år 1972 och erforderliga anslag 

budgeteras 1973. 

Björnholma-Åva 475.000 mark. Anslaget är avsett att räcka 

till vägavsnittet över Björnholma srunt för besttillning 

av kabeletyrd färja. 
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Pålsböle-Bar.tsgårda. nytt arbete 100.000 mark. Genom att 
vägstrtickan Grelsby-Pålsböle redan är ombyggd kan efter 

denna ombyggnad hela st:dicksn Grelsby-Bartsgårda via Fin

ströms lcyrlra bEli:tggas med ti.ex. oljegrus inom de ni:irrnaste 

åren. 
Bygdevägar, 10_0,QOO mar!c. Anslaget avser påbörjande av 

arbetet med Järsövägens anslutning till tidigare bygdeväg. 

Dessutom utföres vissa mindre ombyggnadsarbeten på öv

riga bygdevägar~ 

Reservarbeten. 100.bdö markL Gäller för som res 

godkända vägbyggen. Reservarbeten bedrives i huvudsak 

i Kumlinge och Käkar kommuner. 
Ytbeläggning och oljegrus. 400.000 mar~. Av anslaget 

ses 200.000 mark för ytbeläggningar i Sunds kommun. 

grus föreslås dels för Jomala kommun. dels för att 

följa oljegrusningen i Kumlinge. För att oljegrusbe 

ning skall vara ekonomiskt försvarbart bör den inom 

region utföras i sådan utsträckning att den påverkar 

derhållskostnaderna. Väglängderna i Brändö kommun är 

så stora att en väghyvel bör stationeras där. Om olje 

programmet för Kumlinge kan fullföljas. kan den relati 

nya hyveln i Kumlinge överföras till Brändö orrnars mås 

ytterligare en hy--rel anskaf' fas. 

Seglinge färjfäste 170.000 mark. Det provisoriska färj 
fästet vid Seglinge har visat sig mindre lyckat placer 

och då nu erfarenheter vunnits beträffande 

föreslås att ett permanent färjfäste bygges. 

Långnäs 50. 000 mark. Anslaget avser byggande av en vä 

rekt mellan landsvägen och skärgårdshamnen samt inrät 

av parkeringsplaner. 

Dånö 9 fast vägförbindelse 125.000 mark. 

För bättrande av kommunikationerna till Dånö i Geta har 

i principbudgeten angetts ske under 1972. Nu upptaget 

slag avser fast vägförbindelse med bro. Broförbindels 

förutsätter dock att frågan om placeringen av fiske- o 

småbåtshamn vid Långö eller på Dånö löses i samma s 

hang. 

Till lan dskspsstyrel sen s disposition. 150. 000 mark. 

slaget avser i huvudsak inlösen av mark i samb:and med 

vögförrä ttning ar. 
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I den mån faktiska besparingar uppstår vid något av 

ovannämnda arbeten föreslås att besparingen av landskaps

styrelsen får användas som komplettering till andra an

slag där överskridning av angivno. belopp annars skulle 

erf'o rdra ti lläg gs~ms lag. 

Anskaffning av vägmaskiner. 

Anslag 250. 000 mark. Ökning 120. 000 mark;.!. 

Anslaget avser anskaffning av en väghyvel och en bil. 

I vardera fallet avser anskaffningen att ersätta föråld

rad och utsliten mo.teriel. 

!_n_§kaffningar till bilregisterbyrån. 

Anslag 3. 000 mark. Minskning_ 27. 000 mark. 

Såsom av motiveringen under 7 Ht. V~ 3 framgår flyttar 

bilregisterbyrån och bilbesiktnj_ngen till nya lokaliteter. 

För eventuella nyanskaffningar av lrnntorsinventarier och 

-möbler föreslås 3.0CDmark. Tidigare upptagna anslaget 

om 30.000 mark. var avsett för det fall att för bilregis

terbyrån skulle 8D skaffas en särskild kon torsbarack. 

VI. Polisväsendet. 

Po li sinrä~t-g:i ingen i Mari el}.fll_Jl!l · 

Ansk2ffn.t.n.g_, av _utrustning och utbyte av bil. 

Anslag 30. OOt~ ... · ::i.rk. 

Polisinrättningen disponerar för närvarande över två bi

lar och en motorcykel. Samtliga fordon disponeras för 

ordningspolisuppgif'ter. Den för två år sedan anskaffade 

motorcykeln har dock visat sig mindre användbar i stads

förhållanden. Motorcykeln föreslås därför överföras till 

landspolisen att disponeras för den rörliga trafiköver

vakningen på la:r::d svägam a. I stället föreslås anskaffning 

av en mindre personbil för polisinrättningens brottmåls

avdelning. Denna avdelning kunde då trots relativt ringa 

personalstyrka ges möjlighet att arbeta snabbare och ef

fektivare än hittills varit möjligt. Polisinrättningen 

föreslår dessutom utbyte av den ena av ordningspolisens 

bilar. Med beaktande av de relativt stora anskaffningar 

som nu föreslås till polisväsendet i landskapet i sin 

helhet förbehåller sig landskapsstyrels en rätt att sär

skilt pröva behovet av denna bilanskaffning. 

För närvarande anlitas privatutrustning för polisinrätt

ningens fotografering eller anlitas utomstående yrkesfoto

grafer. Detta har medfört att fotografering inte sker i 
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tillräcklig utsträckning sett ur brottsutredningssynpunkt. 

För lämplig kamerautrustning föreslås av anslaget få ut

nyttjas 2.000 mark. 

Po]-isväsendet på landet. 

Anskaffning _qy_ b!._t och bi~. 

Anslag 53.000~ 

Med hänvisning till motiveringen under 3 Ht.II kap. 7 

före_slås 30. 000 mark för inköp av båt. 

Från vardera Jomala och Sunds länsmansdistrikt har 

framförts önskemål om anskaffningar av polisbil. För 

Jomalas del slculle det röra sig om utbyte. Med hänsyn 

till de relativt stora anskaffningar som nu göres för 

polisväsendet och då behovet nv polisbil i Sunds distrikt 

i första hand borde tillgodoses föreslås anskaffandet 

av en bil till detta distrikt. Då Jomala distrikt förutom 

den av landskapet ägda bilen disponerar även en av staten 

ägd bil torde utbyte av landskapets bil kunna anstå till 

följande budgetår. 

Anskaffningar till vaktkontor. 

!nslag 6 ._QQQ mark. 

Avser bl. a. kostnader för möbler och inventarier till 

polisvaktkontoret i Godby. 

YII. Särskilda anslag. 

lO Ht. VII: 1,. Nå tö och Husö biologJska forskningsstati oner samt Björkör 

na tv~sg]gåd~. 

Apslag J.:8.000 mark. :Minskning 20._000 mark. 

20.000 mark i 1971 års stat avsåg ett engångsanslag för 

upprustning av ekonomibyggnader i Nåtö. 

lO Ht.VII:2. För inköp av oljeskyddsutrustning. 

Anslag 70.000 marlf. Ökning 25.000 mark. 

För kompletterande anskaffningar föreslås 70.000 mark. 

1.0 Ht. VII: 3. Inköp av jo~_Qmråden. 

Anslag 150.000 mark. Ökning 90.000 mark. 

Föreslås på samma sätt som föregående år reserverat för 

att kunna inleda förhandlingar .om inKop av erforderliga 

jordområden. Sedan förhandlingarna lett till resultat 

skulle särskilt i tillEi.ggsbudget landstingets godkännande 

inhämtas. Aktuellt är inköp av markområde för vägavdel

ningens garage och verkstad samt kompletterande inköp av 

område runt Lemböte kapellruin. I sistnämnda fall avses 

anslaget även få utnyttjas för investeringar i erforderlj_-

ga vägar. 
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11 Huvudtiteln. Understödslån. 
========~==================== 

I. Näringarnas främjande. 

11 Ht. 

"~ !".i • .,, 
tl j ,,) 

Jordbruket och dess bin?-ring~r samt kolonisationsverk

saraheten. 
~~ 

Lå12, för byggande av anläggningar för vattenf,9;rsörjning(:iz.2_. 

Anslag 750. 000 mar}i,. Ökning 250. 000 mark. 

Enligt motiveringen i statsförslaget för vattenförvalt

ningen kommer frågan iom finansieringen av vattenförsörj

ningen att från 1973 ske enligt ett nytt system. 

Det anses motiverat att till utgångspunkt för ett ända

målsenligt finansieringssystem taga den s.k. upphovsprin

cipen. Enligt detta skulle kostnaderna för vattenförsörj

ningen och vattenskyddet i första hand bäras av dem som 

drar nytta av vattnet eller förstör det. Statens finansie

ringsstöd skulle härvid till sin karaktär vara av sekundär 

betydelse. Avsikten är att få till stånd en kommunal av

loppsvattens- eller avlopps avgift innan statens finansie

ring av subventionskar:Oktär ytterligare utvidgas. 

1972 föreslås i statsförslaget att räntestöd för vatten

försörjnin gslån får ges b_ll ett högsta lånebel opp om 

25 milj. mark. Vidare föreslås i statsförslaget 10 milj. 

mark som vattenskyddslån åt industrin av de medel som in

flyter genom amorteringar på exportavgiftslån. 

Vattenförsörjningen på fasta Åland är nu till stora 

delar pl<:merad. De nu aktuella arbetena inom landskapet 

är dock i sitt mest kapitalkrävande skede. I anledning 

härav föreslås för 1972 en förhöjning med 250.000 mark. 

Jord di ~g_ s t__tj, o n__e_:;L_E;t_g_JJ::2. • 

Ansl ~-). 200. 000 mar!s_. Ökll_~~-g-~_o~~Q_OO mark. 

Investeringarna i jordbruket blir alltmer kapitalkrävande 

och för att främja bildandet av livsdugliga lägenheter 

fordras att lånemöjligheterna ökas. 

Amorteringslån för byggande av lagerut:cymmen för lant1;lrtA.Jf§.-· 

god ukter ( r). 

Ansl ag~t oförändrat 400. 000 maI'l{. 

I statsförslaget föreslås att räntegottgörelser skall få 

erläggas för långfristiga lån um högst 2,5 milj. mark med 

låg ränta som beviljas av Postbanken och Statens spannmåls

förråd. 



-123- 11 Ht. 
Löseskilling för legoområden (f). 

Anslaget föreslås utgå då åtgärderna på grund av den 

tidigare lagen om inlösen av legoområden slutförts. 

Övriga näringar. 

!morteringslån för tur...i_smens främjande. 

Anslaget oförändrat 3009000 mark~ 

I statsförslaget har såsom under 6 Ht.V nämnts upptagits 

anslag för stödjande av båttrafik i turismens tjänst. 

För turismen bör i huvudsak finansieringen ske gen om 

beviljande av utvecklingskrediter i tillräcklig grad och 

detta anslag borde avses endast för speciella ändamål 

som inte inrymmes i andra fin811sieringsformer. 

Lån för kraftutbyggnad (r). 

Anslaget oförändrat 1.000.000 mark. 

I enlighet med motiveringen för år 1971 och sedan belop

pet i landstinget höjts till 1 milj .mark föreslås även för 

1972 1 milj. mark. Finansieringen av projektet torde i 

sin helhet ännu icke vara klar· men tills vidare har icke 

särskild framställning om extraordinarie anslag kunnat 

göras. Av ytterst väsentlig betydelse för finansierings

möjligheterna när det gäller utbyggnaden ·av kraftförsörj..,. 

ningen och elnätet i övrigt i landskapet vore att elpro

ducent- och distributörer vore ett enda företag. 

III. Särslcilda anslag. 
Bostadslån ' ( r). 

Anslag 3.500.000 marl~. Ökning 1.000.000 mark. 
I statsförslaget föreslås att bostadslån under 1972 i 

riket skulle få beviljas till ett bel opp om 700 milj .mark. 

Av detta anslag avses 50 milj.mark beviljas på arbets

kraftspolitiska grunder utanför det normala kvotsystemet. 

Statens bos tadspoli tik förutsätter även att lån som kom

munerna upptagit för inköp av jord för bostadsbyggande 

skall stödas med räntesubventioner. 

l Ht. III ~ 4 ) • I landskap slagen om psykiskt utvecklingsstörda förutsatta 

lå& 
Anslaget föreslås utgå då 1971 års anslag avsåg lån till 

den s.k. Backaskolan för psykiskt utvecklingsstörda. 

Lån för åldringshem. 

Anslag 100.000 m§fk. 
Anslaget föreslås upptaget för att utgivas såsom lån till 

Marie hamns stad för uppförande av åldringshem. Dylika lån 
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f 1örutsä ttes även i rikets lagstiftning men motsvarande 

lånesumma har icke upptagits i statsförslaget. Under för

utsättning att för~ånet ti~lärnpas samma räntesatser som 

folkpensionsanstal ten för lån till dylika ändamål har 

lån godkänts ur ko-.mpensationssynpunkt i landskapets budget. 

Landskapsstyrelsen föreslår att beloppet tills vidare 

reserveras för angivet ändrunål och utges endast under 

villkor att lån icke 11.:an ges ur bostadslåneanslaget och 

efter prövning sedan finansieringen klarlagts och huru.vi

da därvid och ti 11 hur stor and el lån erhållits från kre -

di tinrä ttningar av typ Folkpen sionsanstal ten, som har till 

uppgift att bevilja krediter för detta ändamål. 

Lån för byggande av hamn. 

Anslag 100.000 marlf. 

I statsförslaget har upptagits räntestöd för byggande av 

kommunala exporthamnar. Räntestöden beviljas där för lån 

från Postbanken till ett högsta belopp om 1 9 5 milj.mark/ 

år med låg ränta. Beloppet av räntegottgörelsen i stats

förslaget är endast 52 .• 500 mark. 

För lån ti 11 Marieharnns stad för utbyggnad av stadens 

Västerhamn föreslås ett direkt lån på 100.000 mark. 

12 Huvudtiteln. Finansi eringsutgifter. 
=========================~=========== 

I. Avräknings- och ränteutgifter. 

Vid avräkning återgåell_de ut~ärnningsförskott (f). 

Anslag - mark. Minskning 600.000 mark. 

Den avrakning som torde komma att slutföras under år 1972 

avser 1970 års räkenskaper. För detta år beräknas land

skapet erhålla tillskott från staten. 

Ränteutgifter för av landskapet UQB.tg:i,gna finansieringslån. 

( f). 

Anslag 100.000 mark. Ökning 100.000 mark. 

Ännu under år 1972 torde landskapst vara i behov av att 

upp~åna medel på den privata kreditmarknaden, särskilt 

som det begärda förskottsanslaget för sagda år i. stats

förslaget nedprutades med 2 milj.mark. På grund av att 

ut jänrningsresul tatet för 1970 blir klart först under andra 

halvåret 1972 måste eftersläpninge:n i fråga om beviljade 

statsmedel täckas med lån. Ränteutgifterna kan i dagens 

läge icke exakt beräknas. 



mom. 

Tjänsteförteckning 

Tjänst 

1 kanslist och arkivarie, grundlön 

1 lantråd, grundlön 

1 lagbered:are '.) 

1 lagberedningasekretera+e;grundlön 

1 äld~effikreterare!I grundlön 

1 yngre sekreterare, grundlön 

1 kamrerare, grundlön 

1 biträdande kamrerare, grundlön 

1 vägingenjör, grundlön 

1 agronom, grundlön 

1 kolonisationsinspektör, grundlön 

1 f.orstmästare, grundlön 

1 arkeolog, grundlön 

1 planeringsinspektör, årsarvode 

1 byråsekreterare, 'årsarvode 

1 org.-AIJB planerare, tillfällig 

1 byggmästare, grundlön 

1 huvudbokförare, grundlön 

1 registrator och arkivarie, grundlön 

1 kassör, grundlön 

1 biträdande bokförare, grundlön 

2 kassabiträden, årsarv.ode 

1 kanslist-ritare, årsarvode 

1 övervaktmästare, grundlön 

1 bitr. kanslist, årsarvode 

1 renskriverska, grundlön 

2 renskriverskor, årsarvode 

1 telefonist, grundlön 

1 bokföringsbiträde, årsarvode 

1 chaufför, årsarvode 

1 städerska, årsarvode 
1 vaktm~stnre, årsarvode 

Lk 

A 18 

B 8 

B 4 
J3 1 

B 3 
A 30 

B 3 
A 30 

B 3 
B 3 
B 1 

B 3 

B 1 

B 2 

A 26 

Avt. 

A 24 

A 22 

A 20 

A 15 

A 13 

A 9 

.A 12 

A 12 

A 11 

A 9 

A 9 
A 9 
A 9 

A 13 

A 4 
A 10 



mom. 

4 Ht I-1 

4 Ht II-1 

Tjänst 

1 polismästare, grundlön 

1 poliskommissarie, grundlön 

1 överkonstapel, grundlön 

2 överkonstaplar, grundlön 

15 äldre konstaplar, grundlön 

5 yngre konstaplar, grundlön 

4 yngre konstaplar, årsarvode 

1 kanslist, grundlön 

1 maskinskriverska, grundlön 

1 överkonstapel, grundlön 

1 överkonstapel, grundlön 

1 överkonstapel, årsarvode 

10 äldre konstaplar, grundlön 

9 yngre konstaplar, grundlön 

3 yngre konstaplar, årsarvode 

1 extra konstapel, arvode 

2 byråbiträden, årsarvode 

1 byråbiträde, årsarvode 

1 landskapsläkare, grundlön 

1 landskapsveterinär, grundlön 

1 hälsosyster-barnmorska, grundlön 

1 kanslibiträde, årsarvode 

5 överläkare, grundlön 

3 avdelningsläkare, grundlön 

2 avdelningsläkare, årsarvode 

1 assistentläkare, årsarvode 

1 amanuens, i årsarvode 

1 föreståndare för laboratorieavdel-
ningen, i årsarvode 

1 kemist, grundlön 

1 apoteksföreståndare, ~ årsarvode 

1 översköterska, grundlön 

1 nattöversköterska, grundlön 

1 nattöversköterska, årsarvode 

10 avdelningssköterskor, grundlön 

3 biträdande avdelningssköterskor, 
grund lön 

Lk 

A 25 

A 21 

A 17 

A 16 

il 14 

A 13 
A 13 
A 10 

A 9 

A 17 

A 16 
A 16 

A 14 

A 13 
A 13 
A 13 
A 9 
A 9 

B 2 

B 2 

A 25 

A 8 

B 2 

A 29 

.A 29 

A 24 

A 24 

.A 24 

A 29 

A 22 

.A 22 

A 19 

il. 19 

.A 18 

A 16 

389 



Tjänst 

5 specialsköterskor, grundlön 

2 specialsköterskor, årsarvode 

1 socialsköterska, årsarvode 8/10 

1 sjukgymnast, grundlön 

11 sköterskor, grundlön 

1 sköterska, i årsarvode 

5 barnmorskor, grundlön 

4 laboratoriesköterskor, årsarvode 

1 laboratoriesköterska, årsarvode 

1 laboratoriesköterska, årsarvode 

3 röntgensköterskor, årsarvode 

15 hjälpsköterskor, årsarvode 

11 barnsköterskor, årsarvode 

4 laboratoriebiträden, årsarvode 

2 vårdbiträden, årsarvode 

5 avdelningsbiträden, årsarvode 

1 avdelningsbiträde, i-årsarvode 

1 ekonomichef, årsarvode 7/10 

1 syssloman-kontorschef, grundlön 7/10 

1 byråföreståndare, grundlön 7/10 

1 kassör-ce4trallagerförvaltare, års-
arvode 7/10 

4 byråbiträden, årsarvode 

1 byråbiträde, årsarvode i 

1 kontorsbiträde, årsarvode 7/10 

1 kanslist, i-årsarvode 7/10 

1 kosthållerska, grundlön 8/10 

1 bitr. kosthållerska, årsarvode 8/10 

3 kokerskor, årsarvode 8/10 

7 köksbiträden, årsarvode 8/10 

6 servererskor-diskerskor, årsarvode 8/10 

1 diskerska, årsarvode 8/10 

1 maskinrnästare, grundlön 7/10 

1 undermaskinmästare, årsarvode 7/10 

2 maskinskötare, grundlön 8/10 

2 eldare, årsarvode 8/10 

Lk. 

A 16 
A 16. 

A 16 
A 16 

A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 10 

A 10 

A 10 

A 7 

L 9 
A 9 

A 30 

L. 25 

A 15 

A 12 

A 9 
A 9 
A 9 
A 13 

A 15 

A 11 

A 7 

).',. 3 

I: .. 4 

A 4 

A 22 

A 16 
A ·13 

A 12 



I-It. III-1 

Tjänst 

1 tvätt- och linneföreståndarinna, 
årsarvod

1
e 8/10 

2 maskintvätterskor, årsarvode 8/10 

5 tvätterskor, årsarvode 8/10 

2 sömmerskor, årsarvode 8/10 

20 sjukhusbiträden, årsarvode 

1 bilförare-vaktmästare, grundlön 8/10 

1 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvo
de 8/10 

3 ambulansförare-vaktmästare, årsarvo-
de 8/10 

3 telefonister; årsarvode 8/10 

1 baderska-städerska, årsarvode 

1 baderska, årsarvode 

12 praktikanter, arvode 

1 sanatorieöverläkare, grundlön 

1 avdelningsläkare i-årsarvode 

1 avdelningssköterskay grundlön 

1 avdelningssköterska, årsarvode 

2 bitr. avdelningssköterskor, årsarvode 

1 socialsköterska, årsarvode 2/10 

2 sjukgymnaster, årsarvode 

2 sköterskor, grundlön 

4 sköterskor, årsarvode 

10 hjälpsköterskor, årsarvode 

1 medikalmassör, årsarvode 

1 arbetsterapeut, grlllldlön 

3 vårdbiträden, årsarvode 

1 ekonomichef, årsarvode 2/10 

1 syssloman-kontorschef, grundlön 2/10 
1 byråföreståndare, grundlön 2/10 

1 kassör-centrallagerföreståndare, 
årsarvode 2/10 

1 byråbiträde, årsarvode 1/2 

1 kontorsbiträde, årsarvode 2/10 

1 kanslist, ~-årsarvode 2/10 

Lk. 

A 11 

A 7 
A 6 
A 6 

A 3 

.k 1 2 

A 12 

A 11 

li. 8 

A 6 

A 6 

B 2 

A 29 

A 18 

A 18 

A 16 

A 16 

A 16 

A 14 

A 14 

A 10 

.A 10 

A 12 

.A 7 

A 30 

A 25 

Ji_ 15 

A 12 

A 9 

];. 9 

ii. 13 

391 



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

Tjänst 

1 kosthållerska, grundlön 2/10 

1 bitro kosthållerska, årsarvode 2/10 

3 kokerskor, årsarvode 2/10 

7 köksbiträden, årsarvode 2/10 

3 servererskor-diskerskor, årsarvode 

1 diskerska, årsarvode 2/10 

1 maskinmästare, grundlön 2/10 

1 undermaskinmästare, årsarvode 2/10 

2 maskinskötare, årsarvode 2/10 

2 eldare, årsarvode 2/10 

1 tvätt- och linneföreståndarinna, 
årsarvode 2/10 

2 maskintvätterskor, årsarvode 2/10 

5 tvätterskor, årsarvode 2/10 

2 sömmerskor, årsarvode 2/10 

5 sjukhusbiträden, årsarvode 

1 sjukhusbiträde, årsarvode i 

1 bilförare-vaktmästare, grundlön 2/10 

1 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvo
de 2/10 

1 maj olu•o 1:ii:ilinl1:Rea·iif&lll'lil9 iiif8S!lf: olil:e 
im/12 

3 ambulansförare-vaktmästare, års
arvode 2/10 

3 telefonister, årsarvode 2/10 

1 baderska, årsarvode 

3 praktikanter, arvode 

1 dispensärläkare, i-årsarvode 

1 dispensärsköterska, grundlön 

1 städerska, årsarvode i 
1 ekonomichef, årsarvode 1/10 

1 syssloman-kontorschef, grundlön 1/10 

1 byråföreståndare, grundlön 1/10 

1 kassör-centrallagerföreståndare, 
årsarvode 1/10 

1 kontorsbiträde, årsarvode 1/10 

1 kanslist, i-årsarvode 1/10 

Lk. 

f. 15 

.A 11 

A 7 
li 3 

A 4 
A 4 

A 22 

A 16 

A 13 

A 12 

A 11 

L.. 7 

A 6 
A 6 

A 3 

A 3 

A 12 

A 12 

L 1i 

A 11 

A 8 

A 6 

A 29 

A 17 
A 3 

A 30 

A 25 

A 15 

A 12 

A 9 

A 13 



}It. kap.mon. 

4 Ht.IV-1 

5 Ht. I-1 

5 Ht. II-J 

5 Ht. III-1 

5 Ht. IV~l 

5 Ht.V-1 

------------------""'11111 

Tjänst 

1 maskinmästare, grundlön 1/10 

1 undermaskinmästare, årsarvode 1/10 

1 utbildninschef 9 grundlön 

1 skolinspektör, grundlön 

1 skolpsykolog, årsarvode 

1 avdelningssekreterar~årsarvode 

1 kanslibiträde, årsarvode 

1 föreståndare för LPH-centralen,arvode 

7 äldre lektorer, grundlön 

8 yngre lektorer, grundlön 

3 yngre lektorer, årsarvode 

1 lärare i ~uslig ekonomi, årsarvode 

l lärare i teckning och kalligrafi, grundl ön 

1 kanslibiträde, årsarvode 

1 gårdskarl-eldare, grundlön 

l vaktmästare, grundlön 

6 städ er skor, årsarvode 

1 överlärare, grundlön 

3 lektorer, grundlön 

1 voktmästare,gårdskarl, ~ gr~ndlön 

1 städerska, årsarvode 

1 kanslibiträde, arvode ~ 

3 lektorer, grundlön 

2 lektorer, årsarvode 

1 vaktmästare-gårdskarl, i-grundlön 
1 städerska, årsarvode 

1 kanslibiträde, arvode ~ 

1 lärar( i yrkesämnen,årsarvode 

1 lärare l allmänna ämnen, årsarvode 
2 yrkeslärare, årsarvode 

3 arbetslärare, årsarvode 

1 kanslibiträde, 3.,rvode i 
1 internatsföreståndare,arvode ~ 

Lk 

A 22 

A 16 

B 3 
A 29 

A 28 

A 24 

A 9' 

A 26 

A 22 

A 22 

A 20 

A 20 

A 9 

A 11 

A 11 

A 4 

A 28 

A 26 

A 11 

A 4 
A 12 

A 28 

A 28 

A 11 

A 4 
A 12 

A 26 

A 23 
A 22 

A 21 

A 12 

A 9 



5 Ht VIII-1 

5 Ht IX-1 

5 Ht X-1 

5 Ht XI-1 

5 Ht XII-1 

T jä:'.rnt 

'I lärare i 2llmä:rma 8r:i~.e!.1~ årsar"rnde 

1 yrkes12.:ra:c.'.'e, årsarvoc.e 

1 yrlcesJ_firare 9 åi·oc:~cvoc1e 

2 arbets lärare~ gruncl.lön 

3 arbetsla~cre, årsarvode 

1 arbetslärare, årsarvode 

1 centr2llagerfö:reståndare, årsarvode 

1 föreståndarinnz .. ~J-;:okerska 9 årsarvode 

3 köksbiträdenp årsarvode 

€ städerskor, årsarvode 

1 ~vätterska, årsarvode 

1 ekonom, årsarvode 

1 kanslist·-kassörska, årsa:-cvode 

1 e1dare-gård.skar1, årsarvode 

1 vaktmästare, årsarvode 

1 föreståndare 9 grundlön 

1 trädgårdslärare, arvode 

1 sömnad.slärarirma, g:r·undlön 

1 kosthåller8ke,s arvode 

1 lärarinna i hus~ig ekonomi, grundlön 

1 lära:;_'inna i !-r:v::..nnl1g slöjd 9 grundlön 

1 "2-~<::tmi=iBtaro-·gårdskarl. arvode 

1 hovmäs-'::a"'::'e~ årsarvode 8 mån 

lröksmsista:ce' s:>:saJ::·vode 8 mån 

1 hushällslärare, årsarvode 8 mån 

1 J~estaura~~.gkassfö::, årsa':''ro<le 8 mån 

~ städers~s~ ä~sa~vode R mån 
1 diskerska, årsarvode 8 mån 

1 konto:cist, 

1 amanuens, årsarvode 

1 kanslibJ"träde, å:rsci.rvode 

1 konservator, arvode 

8 mån 

1 vakt:mästm:·e och repar:.'atör~ arvode 

Lk 

A 26 

A 26 

A 22 

A 22 

A 22 

A 21 

A 21 

A 21 

A 20 

A 13 
A 13 
A 3 
A 4 
A 4 
.A 18 

A 11 

A 11 

A 10 

A 25 
A 21 

A 21 

A 21 

A 21 

A 25 

A 25 

A 23 

A 21 

A 4 
A 4 
A 11 

A 23 

A 13 

3 !J,:! 



6 Ht II-1 

6 Ht III-1 

6 Ht IV-1 

6 Ht V-1 

Tjänst 

1 biblioteksinspektör, årsarvode 

1 byggmästare, grundlön 
1 byggmästare, grundlön 

1 byggmästare, årsarvode 

1 husdjurs- och jordbrukskonsulent, 
grund lön 

1 bokförings- och jordbrukskonsulent, 
grund lön 

1 jordbruksinstruktör, årsarvode 

1 trädgårdskonsulent, grundlön • • 1 bitr. trädgårdskonsulent, årsarvode 

1 renskriverska* grundlön 

1 föreståndare, grundlön 

1 fältmästare, grundlön 

1 ledare för fruktförsök, arvode 

1 fiskeriintendent, årsarvode 

1 fiskerikonsulent, grundlön 

1 fiskeriinstruktör, grundlön 

1 bitr. forstmästare, årsarvode 

1 försöksledare-forstmästare, årsarvode 

1 skogsvårdsinstruktör, grundlön 

1 plantskoleskötare~bitr. skogsvårds-
instruktör, grundlön 

1 forsttekniker, årsarvode 

1 forsttekniker, årsarvode 

1 forsttekniker, !-årsarvode 
1 kanslibiträde, årsarvode 

1 företagskonsulent, avtalslön 

1 utvecklingssekreterare, avtalslön 
1 turistkonsulent, arvode 

1 maskinskriverska,arvode 

1 bitr. vägingenjör, grundlön 

1 maskin- och färjinspektör, årsarvode 

1 övervägmästare, grundlön 
2 byggmästare, grundlön 

Lk. 

A 1 

A 24 

A 23 

A 23 

A 23 

A 23 

A 22 

A 23 

A 22 

A 9 

A 30 

A 20 

A 26 

A 23 

A 21 

A 30 

A 29 

A 23 

A 22 

A 20 

A 20 

A 20 

A 9 

Avtal 

Avtal 
Avtal 

A 9 

A 29 

A 25 

A 24 

A 24 



. kap. mom. Tjänst 

1 byggmästare, årsarvode 
2 vägmästare, årsarvode 
1 bitr. vägmästare, årsarvode 
1 lagerförvaltare, grundlön 
1 kanslist-kassörska, årsarvode 
1 telefonist-renskriverska, årsarvode 

Lk . 

A 21 
A 20 

A 19 

A 15 

A 12 

A 9 

1 trafikinspektör, årsarvode A 28 

1 besiktningsman, årsarvode A 21 
1 kanslist vid bilregisterbyrån, årsarvode A 20 

1 kanslibiträde, årsarvode 

1 byråchef, grundlön 
1 avdelningsföreståndare, grundlön 
1 arbetsförmedlare, årsarvode 
1 kanslist, årsarvode 
2 byråbiträden 

1 distriktsinspektör, grundlön 

A 9 

A 24 

A 18 

.A. 14 
A 11 

A 9 

A 29 



Ordinarie utgifter 1970-72. 

Bokslut Grund bud- Förslag Ökning + % 
1970 get 1971 1972 minskn.--

mk mk mk 

ster~ --I Skatter och av- 313.257 270.000 320.000 + 50.000 1895 
gifter av skatte-
natur 
I Inkomster från 1.840.045 2.221.000 2.333.000 + 112.000 5,0 
landskapets sjuk-
vå~dsinrättningar 

I Inkomster av 1.055.110 1.150.810 1.346.000 + 195.190 17,0 
blandad natur 

.I Ersättningar av 94.959 121.000 120.000 1. 000 - 098 
kommuner m.fl. för 
av landskapet för-
skottsvis erlagda 
kostnader 

. I Inkomster av 2.412.718 2.310.000 2.710.000 + 400.000 17,3 
understödslån 
I Finansierings- 31.205.866 40.296.295 44.787~430 +4.491.135 1 1 ' 1 
inkomster 

.Landstinget 339.180 374.511 419.402 + 44.891 12,0 
Allmänna landstings- 339.180 374.511 419.402 
kostnader 

Landskapsstvrelsen : .. -"-·"'""'~, ..... .,.,,_ ........ ~--,. ., 1.140.185 1.236.928 1.453.187 + 216.259 17,5 
1 Centralförvalt- 1.140.185 1.236.928 L453.187 

ningen 

tolisväsendet. 1.274.221 1.371.284 1.562.044 + 190.760 13,9 
l :Polisinrättningen 717.637 776.084 855.900 + 79. 816 

i Marieha.mn 
l:Polisväs endet på 

landet 
556.584 595.200 706.144 + 11o.944 

Hälso- och sjukvård 7.037.282 8.164.142 9. 319. 3 25 +1.155.·183 14' 1 
I Allmän hälsovård 39.342 93.437 172.506 + 79.069 

Ålands centralsjuk- 4.407.920 5.185.039 5.973.848 + 788.809 
hus 
Ålands centralsana- 1.006.874 1.208.732 1.289.376 + 80.644 
torium 
Ålands 
byrå 

tuberkulos- 101.031 108.934 131.595 + 22.661 

.Rumlinge sjukstuga) 3.730 
Bärskilda anslag 1.478.385 1.568.000 1.752.000 + 184.000 



~·~ 9 J? I u . . j 

2 

l Bokslut Grund bud- Förslag Ökning + % 
1970 get 1971 1972 Minskn.-
mk mk mk I Undervisnings- och 7.603.096 9.130.162 11.,225 .. 19.U. + 2.095.804 23,0 

t;i.ldningsväsendet 
1· -Folkskolyäsendet 3.221.418 3.752.757 4.836.625 + 1.983.868 I 

!lands lyceum 892.362 1.205.045 1. 397. 768 + 192.723 

Åle.nds sjöfarts- 227.848 338.589 364.247 + 25.658 
läroverk 
Ålands tekniska 342.492 379.710 431.329 + 5L 619 
skola 
Ålands sjömans- 393.336 538.933 556.031 + 17.098 
skola 
Ålands yrkes skola 1.248.393 1.494.666 1.600.373 + 105.707 

Bidrag till lands-
skapets enskilda .. 315.204 345.000 361.000 + 16.000 
läroanstalter 

·.Ålands lantmanna- 84.573 82. t594 92.130 + 9.236 
;, :;: .. 

skola 
Ålands kvinnliga 59.354 64.477 41.585 - 22.892 

'·-- hemslö jdsskola 
~l\Ålands husmoders- 64.049 74.772 81.582 + 6.810 
~;~<skola 

Ålands hotell- och 337.724 + 337.724 
restaurangskola 
Fornminnesvården 144.820 197.019 244.847 + 47.828 
l3i blio t eksverk- 157.998 171.157 222.582 + 5 1 .. 425 
sainheten 

451.249 485.150 658.150 + 173.000 

- ~}Näringarnas främ- 2.142.191 
~ 

jande. 
3.662.757 3.774.094 + 111.337 3,0 

+ Jordbruket och dess 713.836 1.603.095 1.430.887 - 172.208 
>binäringar samt ko-

... lonisationsverksam-
het en 
Ålands försöks station 77.717 91.823 105.267 + 13.444 

513.628 648.127 823.825 + 175.698 
Skogsbruket 501.806 784. 2·12 797.054 + 12.842 
Övriga näring ar 335.204 535.500 617.061 + 81.561 

Kommunikations- 5.386.955 5.912.775 6.645.186 + 732.411 ·12, 4 
äsendet 

rbetsledning 278.890 309.121 337.191 + 28.070 
äghållningen 4.312.907 4.695.000 5.287.000 + 592.000 
ärgårdskommu-

"ka tionerna 
401.348 440.000 560.000 + 120.000 

avdelningens bygg- 290.048 350.000 330.000 - 20.000 
er och inventarier 

rskilda anslag 103.762 118.654 130.995 + 12.341 



- -- --------------------------
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sociala uppgifter -särskilda anslag 
för sociala ända-
mål 
Arbetsförmedlings
och yrkesvägled
ningsverksamheten 

Bokslut 
1970 

mk 

934.833 

798.624 

136.209 

])i verse anslag 2. 71?. 925 

Pensioner och av 2. 352. 391 
landskapet i egen-
skap av arbetsgiva-
re erlagda sociala 
u~gifter. 

Särskilda anslag 

Investeringsut
'eliifter 
-Landskaps styrelsen 

Hälso- och sjuk
vården 

360.534 

5.185.299 

29.835 

430.375 

Undervisnings- och 1. 589. 803 
bildningsväsendet 

Näringarnas främ
jande 

:Kommunikations
'väsendet 

Särskilda anslag 

Understöds lån 

fMäringarnas främ-
. 1, jande 

'.;~~Undervisnings- och 
: bildningsväsendet 

Särskilda anslag 

!_inansierings-
11.tgifter 

l A::räknings- och 
. ranteutgifter 

393.077 

2.611.173 

21.96,7 

109.069 

5.094.579 

2.330.489 

356.290 

2.407.800 

997.756 

997.756 

_Grund bud
get 1971 

mk 

1.118.239 

950.800 

167.439 

Förslag 
1972 
mk 

1 • 079. 019 

863.800 

Ökning + 
Minskn.-

39.220 

87.000 

215.219 + 47.780 

2.843.500 3.035.500 + 192.000 

2.335.000 2.535.000 + 200.000 

508.500 500.500 8.000 

% 

-3~5 

6,8 

5.304.80Q 4.962.700 - 342.100 -6,4 

30.000 

250.500 

778.800 

309.500 

30.000 

333.500 + 83.000 

959.200 + 180.400 

380.000 + 70.500 

3.785.000 2.933.000 852.000 

8.000 

143.000 

6.650.000 

3.525.000 

400.000 

89.000 + 81.000 

238.000 + 95.000 

8. 040. OOQ + 1. 390 .000 

3.865.000 + 340.000 

400.000 

2.725.000 3.775.000 +1.050.000 

20,0 

600.000 100.000 - 500.000 -83,3 

600.000 100.000 
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ATTANDE A~8LAG 

UNDER PERIODEN 1972 - 1977. 

1. ÄNDAMÅL 2. BERÄKNADE KOSTNA- 13. TIDSPERIODEN UNDER VILKEN ANSLAG ER-
DER TOT.DAR EJ ÅR- FORDRAS BETECKNAT 
LIGA BEHOVET ANG 0 

MILJ. MK. N972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
o.sEN. 

~~~~~~--~~~~----~~--~--~~~~--~+--~~~~--------------~~------~~~-+-~~~----------~~~~~~--~~-'~'----~~~~~~~--~~~~~----~~~--~--~~~~~~ 

EXTRAORDINARIE ANSLAG 

~~~::!.~!S.I._11 
SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN 

ÅL.TURISTHOTELL INKL. 
VÄRMECENTRAL 
0 

AL.MUSEUM o. AMBETS-
BOSTAD 

ÅL. SJÖMANSSKOLA 

ÅL. TEKNISKA SKOLA 
0 

AL. YRKESSKOLA 9 INTERNAT 

FISKODLINGSANSTALT 

ÅL.KRAFTVERKS AB FÖR EL-
KRAFTSFÖRSÖRJNl NGEN 

TULLHUSET I ECKERÖ, OM
BYGGN. 

ÅL.CENTRALSJUKHUS OMBYGGN. 
TILLÄGG 

ORDINARIE o. ENSKILDA MEDE 

KOMMUNALLAKARSTATION, 
BIDRAG 9 LÅN 

0 , 

AL. CENTRALSJUKHUS 
LAKARBOSTADER 
MODERNISERING AV VÅRDAV~ 

Å.HANDELSSKOLA?NYBYGGN. EM 

c. 

10,0 

15,0 

hL 
3,3 
6, 1 
2,0 

1, 85 

0,5 

0,5 

0,4 
0985 
2,0 

28,2 

EJ PREC. 

EJ PREC. 

.. ~ 
<:;;;: 



ÅL.TEKNISKA SKOLA, 
SIMULATORANL. 

JOMALA GÅRD,LADUGÅRD 

ÅL. SJÖMANSSKOLA, LAST-
LUCKOR ETC. 

ÅL. FÖRSÖKSSTATION,UTBYGGN. 

GRUNDSKOLAN,BYGGN 0 BIDRAG 

ÅL.FOLKHÖGSKOLA EM UTBYGGN, 

REGJONPLANERING EM O.ORD. 

ELKRAFTUTBYGGNAD, LÅN 

INVEST. I NÄRINGSLIVET 

FÖRVÄRV AV OMRÅDEN FÖR 
NATURVÅRD O. TURISM AV 
SKÄRGÅRDSSTIFTELSE 

VATTENFÖRSÖRJN.LÅN 

HAMNBYGGEN 9 LÅN 

FÖRSTÄRKNING AV LANDSVAGS-
BROAR 

FÄRJSUNDSBRON 

0EGERSUNDSBRON 

8YGGN. FÖR KOMMUNIKATIONS
VAS0(81LBESIKT.9 VERK
STAD, LAGER, GARAGE) 

VÄGBYGGNADSARBETEN 

NORRA SUNDSVÄGEN 
GÖLBY-NAFSBY 5 KM 
JÄRSÖ-ESPHOLM 
MARIEHAMN-GODBY 
ISAKSÖ FÖRBINDELSEFARJA, 

BIDRAG 
POSTAD-SÅLIS-SKARPNÅTÖ 

0,2 

0,3 

0,5 

0,15 

2,0 

1 '0 
0, 1/ÅR 

7,0 
0,2-0,3/ÅR 

0,75 

0' 1 

1 '3 
1 '5 
2,0 

2,5/ÅR 

0,5 
1 '6 
1 '8 

0' 15 

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

~ t- -1 I 0 

t= I ~ 
~ 



~ 
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VÅRDÖ TRAFIKPROJEKT 
(INKL. HUMMELVIK 
FÄRJFÄSTE) 

BRO TILL DÅNÖ 7 GETA 

3,5 

0' 15 
FÄRJOR OCH ANSLUTNING 

BRÄNDÖ-BJÖRNHOLMA-ÅVA I 1,0 
FÄRJA, VÄG 

JURMO I EJ PREC. 
BJÖRKÖ - 11 -

PoL i SHUS I -"-

KASTELHOLMS FORNMINNES
OMRÅDE 

_11 _ 

j.l"~ 

0 
i~ 



BILAGA NR 4 A) OCH B), 

39. (28.29, DEL) VISSA ÖVERFÖRINGAR TILL LANDSKAPET ÅLAND. 

BELOPPET AV DET I SJÄLVSTYRELSELAGEN DEN 28 DECEMBER 1951 
FÖR ÅLAND (670/51) FÖRUTSATTA FÖRSKOTTET FÖR ÅR 1972 PÅ DEN 
SKATTEFINANSIELLA UTJÄMNINGEN ÅT LANDSKAPET ÅLAND GRUNDAR SIG 
PÅ KALKYLER, FRAMSTÄLLDA AV ÅLANDSDELEGATIONEN 9 ENLIGT VILKA 
LANDSKAPETS SJÄLVSTYRELSE AV VISSA ORSAKER KOMMER ATT FÖRORSAKA 
MERKOSTNADER. I SYNNERHET HAR DE VERKSAMHETSFORMER LAGSTIFTNING
EN OM UTVECKLINGSOMRÅDENAS EKONOMISKA UTVECKLING FÖRUTSÄTTER 
ÖKAT LANDSKAPETS UTGIFTER. 

DE EXTRAORDINARIE ANSLAG SOM SKALL BEVILJAS MED STÖD AV OVAN 
NÄMNDA SJÄLVSTYRELSELAG HAR MAN FÖR AVSIKT ATT ANVÄNDA FÖR BYG
GANDE AV ETT HOTELL, EN SJÄLVSTYRELSE- OCH MUSEIBYGGNAD OCH

0
EN 

TJÄNSTEBOSTAD FÖR LANTRÅDET SAMT PARKERINGSPLATSER OCH MED ÄLANDS 
1URISTHOTELL GEMENSAMMA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR ÄVENSOM ETT 
SKYDDSRUM UNDER ÅREN 1971-77. 

30, SKATTEFINANSIELL UTJÄMNING ÅT LANDSKAPET ÅLAND (FÖRSLAGS
ANSLAG) 

MOMENTETS RUBRIK HAR ÄNDRATS. 

UNDER MOMENTET FÖRESLÅS ETT TILLÄGG AV 1.500.000 MK. 

ÅR 1972 (FÖRSLAG) ••••••••••••••••••~ MK 34.000,000 
11 1971 (STATSFÖRSLAG) •••••••••••••• MK 32.500,000 
il 1970 (BOKSLlJT) ••••••••••••••••••• MK 31.000.000 

31. EXTRAORDINARIE ANSLAG ÅT LANDSKAPET ÅLAND (FÖRSLAGS
ANSLAG) 

MOMENTETS RUBRIK HAR ÄNDRATS, 

UNDER MOMENTET FÖRESLÅS ETT TILLÄGG AV 4.000.000 MK, 

ÅR 1972 (FÖRSLAG) •• •• •• • ••• •• •• •• ••. MK 
!I 1971 ( .. ) STATSFORSLAG •••••••••••••• MK 

1.000.000 
3.000.000 
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ENLIGT DE UPPSKATTNINGAR SOM FRAMLAGTS I DEN EKONOMISKA 
ÖVERSIKTEN 

2. 

VÄXER DEN INHEMSKA BRUTTOPRODUKTENS VOLYM UNDER 1971 MED 1i %; 
ARBETSINSTÄLLELSERNA I BÖRJAN AV ÅRET ORSAKAR EN NEDGÅNG I TILL
VÄXTHAST IGHETEN OM EN PROCENTENHET. UNDER SENARE HÄLFTEN AV 1972 
BERÄKNAS TILLVÄXTTAKTEN TILL FÖLJD AV DET EMOTSEDDA UPPSVINGET I 
DE INTERNATIONELLA KONJUNKTURERNA ÖKA SÅ MYCKET, ATT DEN IN
HEMSKA BRUTTOPRODUKTEN UNDER 1972 KOMMER ATT VÄXA MED 3i %. SÅ
VIDA PROGNOSEN FÖRVERKLIGAS, SKULLE ALLTSÅ KONJUKTURNEDGÅNGEN 
BLI JÄMFÖRELSEVIS KORTVARIG; 

- ÖKAR EXPORTVÄRDET FÖR VAROR OCH TJÄNSTER 1971 MED 4 % OCH 1972 
MED 10 %. MOTSVARANDE IMPORTVÄRDE ANTAS STIGA MED 2 % RESPEKTIVE 
5 %. BYTESBALANSEN RESULTERAR 1971 I ETT UNDERSKOTT OM DRYGT 
800 MMK; NÄSTA ÅR BERÄKNAS UNDERSKOTTET SJUNKA TILL 300 MMK; 

- VÄXER VOLYMEN AV INVESTERINGARNA I FAST KAPITAL UNDER 1971 MED 
ENDAST 1-2 %. NÄSTA ÅR BLIR INVESTERINGARNA NÅGOT MINDRE ÄN IN
NEVARANDE ÅR; 

- STIGER DEN PRIVATA KONSUMTIONENS VOLYM SÅVÄL INNEVARANDE SOM 
NÄSTA ÅR MED 3%; 

- MINSKAR DEN SYSSELSATTA ARBETSKRAFTEN UNDER ~971 MED EN HALV 
PROCENT OCH ARBETSLÖSHETSGRADEN STIGER TILL 2,4 % FRÅN 1,9 % ÅR 
1970. NÄSTA ÅR BERÄKNAS ARBETSLÖSHETSGRADEN UPPGÅ TILL 2,8 %, 
EHURU SYSSELSÄTTNINGSLÄGET TORDE FÖRBÄTTRAS GRADVIS UNDER ÅRETS 
SENARE HÄLFT; 

' ST I G E R K 0 N S U M E N T P R I S E R N A Å R 1 9 71 M E D E N Å R L I G T A K T 0 M 6 % • 0 M L Ö N T i .. ,. 

GARNAS FÖRTJÄNSTNlVÅ UNDER 1972 BLIR I MEDELTAL UNGEFÄR 8 % HÖGRE 
AN 1971, VILKET SKULLE FÖRUTSÄTTA AVTALSLÖNEHÖJNINGAR MOTSVA
RANDE UNGEFÄR DEN GENOMSNITTLIGA PRODUKTIVITETSUPPGÅNGEN PÅ LÅNG 
SIKT, VORE KONSUMENTPRISINDEX NÄSTA ÅR I MEDELTAL 5 % HÖGRE ÄN 
1971 • 

UPPSKATTNINGEN AV UTVECKLINGEN BASERAR SIG PÅ I ÖVERSIKTEN NÄR
MARE ANGIVNA PROGNOSER FÖR DEN INTERNATIONELLA KONJUNKTURUTVECK
LINGEN, EXPORTEFTERFRÅGAN OCH DEN INHEMSKA EFTERFRÅGAN. VID UPP
SKATTNINGEN AV BL.A. IMPORTEN HAR MAN UTGÅTT IFRÅN, ATT TILLÄGGS
OMSÄTTNINGSSKATTENS OCH UTJÄMNINGSSKATTENS GILTIGHETSTID FÖRLÄNGS 
TILL SLUTET AV 1972. IMPORTBEDÖMN!NGEN, LIKSOM PROGNOSEN ÖVERHUVUD
TAGET, INNEHÅLLER EMELLERTID MÅNGA OSÄKRA FAKTORER, BLAND VILKA 
SÄRSKILT KAN NÄMNAS, ATT ALLA AVGÖRANDEN RÖRANDE INKOMST- OCH PRIS
POLITIKEN EFTER MARS 1972 ÄR HELT ÖPPNA. I DETTA SKEDE ÄR DET OCKSÅ 
SVÅRT ATT BERÄKNA, I VILKEN MÅN DEN SENASTE TIDENS STÖRNINGAR PÅ VA
LUTAMARKNADEN OCH DE KOMMANDE VALUTAAVGÖRANDENA PÅVERKAR BL.A. UT
RIKESHANDELN OCH DE INTERNATIONELLA KAPITALMARKNADERNA. SÅVIDA DET 
INTERNATIONELLA KONJUNKTURUPPSVINGET OCH DEN FÖRUTSEDDA STEGRINGEN 
I VÄRLDSHANDELNS TILLVÄXTTAKT BLIR SVAGARE ÄN BERÄKNAT OCH/ELLER 
BYTESBALANSENS UNDERSKOTT BLIR STÖRRE ÄN VÄNTAT, KAN UPPGÅNGEN I 
TOTALPRODUKTIONENS TILLVÄXTTAKT UNDER 1972 BLI LÅNGSAMMARE ÄN PROG
NOSEN I FÖRELIGGANDE ÖVERSIKT FÖRUTSÄTTER • 

.. DÅ DE REGIONALA FRÅGORNA UNDER DEN SENASTE TIDEN HAR VÄCKT 
.N, O R R i:: U P PM ÄR K S A M H E T , H ;, R T ! L L S L L' T E T A V Ö V E R S I K T E f ! F 0 G ,~ T S E ~J 

INGAV PRODUKTIONENS OCH ARBETSKRAFTENS REGIONALA FÖRDELNING 
VECKLING I DEN MÅN UPPGIFTER HAR STÅTT TILL BUDS. 

ALLT 

OCH UT-
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92. BUDGETHUSHÅLLNINGEN 1972 

8TATSHUSHÅLLNINGENS FINANSIERINGSSITUATION 9 SOM LÄTTADE REDAN 
UNDER 1969, FÖRBÄTTRADES FORTSÄTTNINGSVIS AVSEVÄRT UNDER 19709 
EMEDAN HÖGKONJUNKTUREN ÖKADE STATENS INKOMSTER SNABBARE ÄN UTGIF
TERNA• I SLUTET AV 1970 HADE STATEN INGEN KORTFRISTIG KREDIT ALLS 
OCH FINANSIERINGSRESERVER HADE INSAMLATS BL.A. I FORM AV ÖVERFÖ
RINGAR TILL KONJUNKTURFONDEN 0 ÄTT DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN HAR 
AVTAGIT UNDER 1971, HAR INTE ÄNNU NÄMNVÄRT FÖRSVAGAT JÄMVIKTEN I 
STATSHUSHÅLLNINGEN. INKOMSTERNA HAR ALLTJÄMT STIGIT KRAFTIGT. DET 
FÖRSÄMRADE SYSSELSÄTTNINGSLÄGET HAR INTE ÄNNU PÅVERKAT STATENS UT
GIFTER I HÖGRE GRAD. MED TANKE PÅ JÄMVIKTEN I STATSHUSHÅLLNINGEN 
ÄR UTGÅNGSPUNKTEN ALLTSÅ GYNNSAM FÖR 1972. DEN BRIST PÅ BALANS SOM 
HAR FÖREKOMMIT I DEN TOTALEKONOMISKA UTVECKLINGEN STÄLLER DÄREMOT 
SINA SPECIELLA KRAV PÅ STATSHUSHÅLLNINGEN UNDER 1972. NEDGÅNGEN I 
TOTALPRODUKTIONENS TILLVÄXTHASTIGHET, BRISTEN PÅ JÄMVIKT I HANDELS
BALANSEN, UPPGÅNGEN I HUSHÅLLENS KONSUMTIONSBENÄGENHET 9 DEN HOTANDE 
MINSKNINGEN I INVESTERlNGSVERKSAMHETEN OCH ARBETSLÖSHETENS TILL-
VÄXT ÄR FRÅGOR, SOM MAN HAR VARIT TVUNGEN ATT ÄGNA SÄRSKILT UPP
MÄRKSAMHET VID UP~QÖRANDET AV BUDGETFÖRSLAGET. 

VID STATSFÖRSLAGETS UPPGÖRANDE HAR MAN ANSETT DET VIKTIGASTE 
MÅLET FOR DEN EKONOMISKA POLITIKEN VARA ATT FÖRSÖKA HÅLLA DEN IN
H~~SKA TOtALEFTERFRÅGAN INOM btN RAM, SOM EN TILLFREDSSTÄLLANDE 
INRE OCH YTTRE JÄMVIKT SKULLE FÖRUTSÄTTA! OM MAN SKALL KUNNA UPPNÅ 
DETTA MÅL1 MÅSTE INVESTERINGSVERKSAMHETEN ÖKAS SÅ, ATT SYSSELSÄTT~ 
NINGENS UTVECKLING TRYGGAS OCH KAPACITETEN UTVIDGAS INOM UTVECKLINGS
DUGLIGA INDUSTRIBRANSCHER. DESSUTOM MÅSTE TILLVÄXTEN I HUSHÅLLENS 
KONSUMTIONSEFTERFRÅGAN HEJDAS. 

8UDGETFÖRSLAGET INNEHÅLLER FLERE ÅTGÄRDER 9 MED VILKA MAN STRÄ
VAR TILL ATT FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR INVESTERINGSVERKSAM
HETEN OCH INDUSTRINS KONKURRENSFÖRMÅGA OQH STIMULERA DE PRIVATA 
INVESTERINGARNA. UTÖVER DE ÅTGÄRDER SOM INGÅR I BUDGETPROPOSITIO
NEN HAR REGERINGEN BESLUTAT FRIGE DEN PRIVATA SEKTORNS KONJUNKTUR
RESERVERINGAR SÅ, ATT HUVUDDELEN AV DEM KAN ANVÄNDAS UNDER 1972. 
BESTÄMMELSERNA RÖRANDE ANVÄNDNINGEN AV DESSA MEDEL ÄNDRAS OCKSÅ SÅ, 
ATT DEN TILLVÄXTPOLITISKA BETYDELSEN ÖKAR FÖR DE INVESTERINGAR SOM 
FINANSIERAS MED DESSA MEDEL. MED TANKE PÅ BYTESBALANSENS UTVECK
LING OCH FÖR ATT SKAPA UTRYMME FÖR DEN AV INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
FÖRUTSATTA IMPORTEN, MÅSTE MAN FÖRSÖKA BEGRÄNSA TILLVÄXTEN I DEN 
PR•VATA KONSUMTIONSEFTERFRXGAN SÄRSKILT I FRÅGA OM DE VARAKTIGA 
KONSUMTIONSVAROR, SOM HUVUDSAKLIGEN IMPORTERAS FÄRDIGA ELLER KRÄVER 
EN BETYDANDE IMPORTINSATS. ÄTT HUSHÅLLENS SPARBENÄGENHET HAR MINSKAT 
SKULLE OCKSÅ FÖRUTSÄTTA ÅTGÄR~ER, SOM ÄR ÄGNADE ATT HÖJA SPARBENÄ
GENHETEN OCH DÄRIGENOM ORSAKAR EN NEDGÅNG I KONSUMTIONSÖKNINGEN. 

. TAKT 
ÄTT TOTALPRODUKTIONENS TILLVÄXf HAR AVTAGIT AVSEVÄRT UNDER 1971 

HAR LETT TILL EN ÖKNING AV ARBETSLÖSHETEN. ÄRBETSLÖSHETSGRADEN VÄN
TAS STIGA ÄNNU UNDER DET KOMMANDE BUDGETÅRET. ÅTGÄRDERNA FÖR DEN 
P~IVATA INVESTERINGSVERKSAMHETENS UPPRÄTTHÅLLANDE SAMT DEN KÄNNBARA 
HOJNINGEN AV STATENS ARBETSANSLAG ÖKAR ARBETSTILLFÄLLENA. FÖR ATT 
M~NSKA DEN EMOTSEDDA BRISTEN PÅ BALANS I DEN REGIONALA EFTERFRÅGAN 
PA ARBETSKRAFT OCH DET REGIONALA UTBUDCT AV ARBETSKRAFT HAR REGE
RINGEN I BUDGETFÖRSLAGET ANSLAGIT MEDEL FÖR EFFEKTIVERING AV DE UT
VECKLINGSPOLJTISKA ÅTGÄRDERNA OCH FÖR FRÄMJANDE AV ARBETSKRAFTENS 
REGIONALA OCH YRKESMÄSSIGA RÖRLIGHET. ETT BETYDELSEFULLT MEDEL NÄR 
MAN STRÄVAR TILL ATT SKAPA REGIONAL JÄMVIKT MELLAN ARBETSKRAFTS·-
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EFTERFRÅGAN OCH -U~BUDE~ ÄR ATT FRAM·JA .. BOSTADS'..R~DU·KTIONEN., VIL
KET ÄR EN V I KT I G FORUTSATTN I NG- OM. .MAN- 0-NSKAR FORAN DRA PROD-UKT I ONS--

STRUKTUREN OCH GÖRA DEN MÅN-GS!DIGARE. Tl-LL BALANSEN MELLAN ARBETS-
o 0 

KRAFTSEFTERFRAGAN OCH ARBETSKRAFTSUTBUDET ANSLUTER SIG OCKSA RE-
GERJNGENS FÖRSLAG TILL NYA SYSSELSÄTTNINGSLAG. I BUDGETPROPOSlTIO
NEN INGÅR AV LAGEN FÖRUTSATTA ANSLAGSÖKNtNGAR. 

STATENS JNKOMST- OCH UTGlFTSNIVÅ UNDER 1972 PÅVERKAS VÄSENTLIGT 
AV DEN KOMMANDE PRIS- OCH LÖNEUTVECKLINGEN. VID UPPGÖRANDET AV BUD
GETFÖRSLAGET VAR DET INTE KÄNT VILKA DE INKOMST- O~H PRISPOLITISKA 
AVGÖRANDENA KOMMER ATT BLI, NÄR DE NUGÄLLANDE KOLLEKTIVAVTALEN GÅR 
UT I MARS 1972. PROGNOSERNA ÖVER PRISUTVECKLINGEN OCH NATIONALIN
KOMSTEN UNDER DET KOMMANDE BUDGETÅRET VILAR DÄRFÖR PÅ OSÄKER GRUND, 
I BUDGETPROPOSITIONEN HAR REGERINGEN UTGÅTT FRÅN ANTAGANDET, ATT 
DE LÖNEHÖJNINGAR SOM FÖRVERKLIGAS FRÅN BÖRvAN AV APRIL 1972 I GE
NOMSNITT MOTSVARAR UTVECKLINGEN AV S~MHÄLLSEKONOMINS PRODUKTIVITET 
PÅ LÅNG SIKT OCH ATT PRISNIVÅN FÖRBLIR RELATIVT STABIL. ÄTT BUD
GETFÖRSLAGETS INKOMSTBERÄKNING HAR VERKSTÄLLTS FRÅN SÅDANA UTGÅNGS
PUNKTER INNEBAR EN KÄNNBAR STEGRING I FaRHÅLLANDE TILL INKOMSTKAL
KYLEN I 1971 ÅRS BUDGET SOM OCKSÅ BASERADE SIG PÅ LIKNANDE PREMIS
SER, MEN EN RELATIVT OBETYDLIG UPPGÅNG JÄMFÖRT MED DE UPPSKATTABW 
KASSAINKOMSTERNA FÖR 1971 VILKA BESTÄMS AV DEN FAKTISKA PRIS- OCH 
LÖNEUTVECKLJNGEN UNDER 1971. OM PRIS- OCH LÖNESTEGRINGEN UNDER 
1972 SKULLE BLI STÖRRE ÄN INKOMSTSTATEN I REGERINGENS PROPOSITION 
FÖRUTSÄTTER, SKULLE OCKSÅ TILLVÄXTEN I STATENS INKOMSTER ÖKA, MEN 
DET SKULLE FÖRBÄTTRA JÄMVIKTEN I STATSHUSHÅLLNINGEN I FÖRHÅLLANDE 
TILL JÄMVIKTEN I BUDGETFÖRSLAGET, EMEDAN UPPGÅNGEN I PRISER OCH 
LÖNER SKULLE tNVERKA HÖJANDE OCKSÅ PÅ BUDGETENS UTGIFTER I FÖRHÅL
LANDE TILL DE BELOPP so~ HAR BUDGETERATS I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AN
TAGANDET OM PRIS- OCH-LÖNEUTVECKLINGEN. 

I BUDGETPROPOSIT.IONEN HAR MAN UTGÅTT IFRÅN, ATT GILTIGHETSTIDEN 
FÖR TILLÄGGSOMSÄTTNINGSSKATTEN OCH UTJÄMNINGSSKATTEN FÖRLÄNGS TILL 
SLUTET AV 1972, VILKET REGERINGEN ANSER VARA NÖDVÄNDIGT FÖR ATT DEN 
ALLTFÖR STARKA TILLVÄXTEN I DEN PRIVATA KONSUMTIONEN SKALL KUNNA 
BEGRÄNSAS OCH DE UPPSTÄLLDA MÅLEN NÅS. DESSUTOM INGÅR I BUDGETFÖR
SLAGET VISSA PRIS- OCH AVGIFTSFÖRHÖJNINGAR ORSAKADE AV STEGRlNGEN 
I KOSTNADERNA FÖR MOTSVARANDE TJÄNSTER OCH EFTERSLÄPNINGEN AV AV
GIFTERNA. FLYGTRAFIKENS TRAFIKAVGIFTER HÖJS OCH DESSUTOM INFÖRS EN 
SÄRSKILD S.K. NAVtGATlONSAVGIFT I DEN INTERNATIONELLA FLYGTRAFIKEN. 
LIKASÅ HÖJS ISAVGIFTERNA OCH UTVIDGAS DERAS TlLLÄMPNINGSOMRÅDE. 
VIDARE STIGER OCKSÅ KONTROLLAVGIFTERNA FÖR TRYCKKÄRL. HÖJNINGARNA 
~ANTAS ÖKA STATENS INKOMSTER MED 7 MMK. FRÅN BÖRJAN AV 1972 HÖJS 
AVEN JÄRNVÄGARNAS PERSONTARIFFER MED I MEDELTAL 11 % OCH GODSTA
RIFFERNA MED I GEKOMSNITT 5 %; STATSJÄRNVÄGARNAS INKOMSTER STIGER 
T!LL FÖLJD HÄRAV MED 28 MMK, VARVID DRIFTEKONOMJNS BEHOV AV TILL
LAGGSFINANSIERING SJUNKER I MOTSVARANDE MÅN.· 

MED HÄNVISNING TILL STEGRINGEN I SJUKFÖRSÄKRINCSKOSTNADERNA OCH 
TILi., FRONTMANNAPENSl-ONERNA FÖRESLÅ.R REGERINGEN, ATT ARBETSGIVARENS 
~OCl~LSKYDDSPREMIE HÖvS FRÅN 7,25 % TILL 7,50 % AV DEN INKOMST SOM 
~R FOREMÅL FÖR KÄLLBESKATTNING, VARVID SJUKFÖRSÄKRINGSPREMIENS AN
lEL S~ULLE STIGA FRÅN 1,50 PROCENTENHETER TILL 1,75 PROCENTENHETER. 
p:K~SA SKULLE D~N FÖRSÄKRADES SJUKFÖRSÄKRtNGSPREMLE HÖJAS FRÅ~ 1!25 
R NNI PER SKATTORE TILL 1,50 PENN! PER SKATTÖRE, VARVID DEN FORSAK
U;OE~ SOCIALSKYDDSPREMIE, INKLUSIVE FOLKPENSIONSPREMIEN, SKULLE 

PGA TILL 3,25 PENN! PER SKATTÖRE. DESSA FÖRHÖJNINGAR SKULLE INTE 
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JNVERKA PÅ INKOMSTERNA I STATENS BUDGET, EMEDAN PREMIERNA UPPBÄRS 
AV FOLKPENSIONSANSTALTEN. DEN PRIVATA SEKTORNS DISPONIBLA INKOMSTER 
Ko MM ER DE ATT RED 11 C f R A M f D 100 ~~ '1 K • I 8 T ,t, T o: S BUDGET HUS H f, L L. N ! N G 

KOMMER VERKAN AV FÖRHÖJNINGARNA TILL SYNES PÅ UTGIFTSSIDAN; DÅ 
sJUKFÖRSÄKRlNGSUTGIFTERNA EFTER FÖRHÖJNINGARNA I SIN HELHET KAN 
FINANSIERAS MED ARBETSGIVARENS OCH DEN FÖRSÄKRADES PREMIER, BE
HÖVDE ETT ANSLAG FÖR STATENS ANDEL I SJUKFÖRSÄKRINGENS KOSTNADER 
INTE INTAS I BUDGETFÖRSLAGET. NÄMNDA FÖRHÖJNING HAR ANSETTS UTGÖRA 
EN FÖRUTSF;TTN I NG FÖR F LNANS I ER INGEN AV UTGIFTERNA FÖR FRONTMANNA
PENS IONERNA OCH FÖR BOSTADSSTÖDET ÅT TIDIGARE FRONTSOLDATER MED ALL
MÄNNA MEDEL. FÖR DESSA UTGIFTER HAR I BUDGETEN ANTECKNATS 70 MMK. 

STATENS SKATTEGRUNDER SJUNKER UNDER 1972 TILL FÖLJD AV FÖRVERK
LIGANDET AV DEN SISTA FEMTEDELEN AV TULLSÄNKNINGARNA l ENLIGHET 
MED GATT-KENNEDY-RONDEN. 

ENLIGT BUDGETFÖRSLAGET UPPGÅR STATENS INKOMSTER, EXKLUSIVE UPP
LÅNINGEN OCH ÖVERFÖRINGEN FRÅN KONJUNKTURFONDEN, TILL 11.966 MMK 
(TABELL 62 OCH TABELLBILAGA 27). FÖR SKÖTSELN AV STATSSKULDEN 
HAR BUDGETERATS 1.097 MMK ELLER 130 MMK MERA ÄN MAN UPPSKATTNINGS
VIS KOMMER ATT BEHÖVA UNDER 1971. FÖR ÖVRIGA UTGIFTER ÅTERSTÅR 
10.869 MMKo LJTGIFTSSTATEN EXKLUSIVE UTGIFTERNA FÖR SKÖTSELN AV 
STATSSKULDEN STIGER TILL 11.586 MMK, VARAV 215 MMK SKULLE FINAN
SIERAS MED MEDEL UR STATENS KONJUNKTURFOND. LJPPLÅNINGSBEHOVET VORE 
ALLTSÅ 500 MMK. MED HJÄLP AV LÅN SKULLE FINANSIERAS 4 % AV TOTAL-
UTGIFTERNA; MOTSVARANDE SIFFRA BUDGETEN FÖR 1971 ÄR 7 %. 

ENLIGT STATSFÖRSl_AGET ÖKAR KONSUMTIONSUTGIFTERNA MED 12 % I 
FÖRHÅLLANDE TILL KASSAUTGIFTERNA UNDER 1971. UNGEFÄR EN HALV PRO
CENTENHET AV TIL~VÄXTEN KAN TILLSKRIVAS FORANDRINGARNA I BUDGETENS 
STRUKTUR, VILKA INNEBÄR ATT STATENS LANTBRUKSLÄGENHETER, SOM TIDI
GARE HAR BEHANDLATS SOM AFFÄRSVERK, ÖVERFÖRS TILL IFRÅGAVAPA~E FÖR
VALTN I NGSOMRÅDE OCH DERAS DR I F-T-BUTG I FTER INFÖRS I BUDGETEN~ HUVUD
DELEN AV ÖKNINGEN ÄR EMELLERTID EN FÖLJD AV STEGRINGEN I AVLÖ
NINGARNA OCH UTGIFT~RNA AV AVLÖNINGSNATUn. F5R ~ESSA UTGJFT~R ~BR~
SLÅS I BUDGETPROPOSITIONEN EN FÖRHÖJNING OM 13 % I FÖRHÅLLANDE 
TILL DET BERÄKNADE BEHOVET UNDER 1971, VARVID ÖKNINGEN MOTSVARAR 
8 PROCENTENHETER AV KONSUMTIONSUTGIFTERNAS TILLVÄXT. UPPGÅNGEN 
I AVLÖNINGSUTGIFTERNA BEROR NÄRMAST PÅ 1971 ÅRS LÖNEAVGÖRANDE, SOM 
INNEBAR EN ST E G.R I N G 0 M 11 , 3 <jo I TJÄNSTEMÄNNENS FÖRTJÄNST N I V Å FRAM 
TILL UTGÅNGEN AV AVTALSPERIODEN. DEN AV LÖNEAVGÖRANDET ORSAKADE 
SXILLNADEN I TJÄNSTEMÄNNENS FÖRTJÄNSTNIVÅ MELLAN 1971 OCH 1972 UPP
GÅR TILL 3 %. DE I BUDGETEN ANTECKNADE AVLÖNINGSUTGIFTERNA INNE
FATTAR DESSUTOM EN RESERVERING FÖR JUSTERINGAR I AVLÖNINGARNA 
UNDER 1972 0 NETTOÖKNINGEN AV DE TJÄNSTER OCH EXTRAORDINARIE BE
FATTNINGAR, SOM AVLÖNAS MED ANSLAG I BUDGETENS AVLÖNINGSMOMENT, 
UPPGÅR TILL 2,2 <jo, VARAV 0,8 PROCENTENHETER BEROR PÅ ATT TILLFÄLLi
GA BEFATTNINGAR HAR ÄNDRATS TILL EXTRAORDINARIE. MED DE ANSLAG 
SOM l AVLÖNINGSMOMENTEN BUDGETERATS FÖR TILLFÄLLIGA BEFATTNINGS
HAVARES AVLÖNINGAR OCH ARBETSAVTALSLÖNER TORDE 1972 MEDGE AVLÖNING 
AV EN NÅGOT STÖRRE PEFlSOIJAL ~~fJ 1971,, 

JÄMFÖRT MED KASSAUPPSKATTNINGEN FÖR 1971 ÖKAR TRANSFERUTGIFTERNA. 
~X%KLUSIVE ÖVERFÖRINGARNA T!LL STATENS ICKE-BUDGETERADE KONTON, MED . 

0 • SNABBAST, DVS. NED 15 %, STIGER ÖVERFÖRINGARNA TILL HUSHÅLL 
OCH ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND TILL FÖLJD AV DE FÖRESLAGNA ELLER REDAN 
BESLUTNA FÖRBÄTTRINGARNA I SOCIALSKYDDET. LAGEN OM FRONTMANNAPEN
BIONER OCH BOSTADSSTÖD, SOM TRÄDDE I KRAFT DEN 1 SEPTEMBER 1971, 
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62. JÄMVIKTEN I BUDGETHUSHÅLLNINGEN 1970-1972 1 MMK 

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR ••••••• 

DÄRAV INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSSKATT ••••• 

OMSATT NI N G S SKATT • •••••••••••••••••• 

ÖVRIGA INKOMSTER •. • • • ••• • • • ••••• • • • • • • •••• • 

INKOMSTER EXKLUSIVE UPPLÅNING •••••••••••••• 

UTGIFTER FÖR SKÖTSELN AV STATSSKULDEN •••••• 

TILL FÖRFOGANDE FÖR ANDRA UTGIFTER ••••••••• 

Ko N S U M T I 0 NS UTGIFTER •••••••• • •. • •. • • • • •. • • • • 

TRANSFER UTGIFTER • • ••••••• • ••• • •. • • • • • • •. • • • 

REAL INVESTERINGAR • •. • ••• • ••• • ••••• • • • • •. • •. 

UTLÅNING OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR •••• 

UTGIFTER 1 )EXKLUSIVE UTGIFTERNA FÖR SKÖTSELN 
AV STATSSKULDEN •, •• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

UPPLÅNINGSBEHOV (-) •••••••••••••••••••••••• 

MINSKNING AV EXPORTAVGIFTSKONTOT (+) ••••••• 

LÅNGFRISTIG 
0 

UPP LA NI N G • •. • • ••••• • ••• • • • •••• • 

KORTFRISTIG FINANSiERING 9 NETTOÖKNING (-) •• 

KASSABERÄK- KASSA~PP- DEN ORDINARIE 
NINGEN SKATTNING- BUDGETEN OCH 

1970 EN 1971 1-1 I TILLÄGGS-

9.410 
2.595 
2. 821 

1. 035 
10.445 

972 
9. 4-73 

2.864 
4.890 
1 • 170 

716 

9.646 
22 

195 
747 
553 

10.350 
3.000 
3.200 
1 • 195 

11.545 
965 

10.580 

3.255 
5.070 
1 • 210 
1. 050 

10.590 
227 
237 
600 

363 

BUDGETERNA 
1971 

9.281 
2.645 
2.878 
1 • 1 1 5 

10.396 

994 
9.402 
3.204 
4.823 
1.230 
1.034 

10.323 
275 

-1.196 
804 

392 

A) EXKL. ÖVERFÖRINGEN FRÅN STATENS KONJUNKTURFOND, 215 MMK. 

1) INKL, OSPECIFICERADE UTGIFTER OCH BOKF~RINGSMÄSSIGA POSTER, 

8UDGET
PROPOS I
TIONEN 

1972 

10.849 
3.297 
3.350 
1.117 A) 

11.966 A) 

1.097 
10.869 

3.656 
5.387 
1. 401 
1 • 133 

11 • 586 
215 
502 
502 

0 
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SAMT DE ÄNDRINGAR I LAGEN OM KRIGSSKADA, VILKA TRÄDER I KRAFT DEN 
1 OKTOBER 1971, ORSAKAR UPPSAKTTNINGSVIS EN UTGIFTSSTEGRING OM 
SAMMANLAGT 73 MMK. OCKSÅ DE FÖRESLAGNA ANSLAGEN FÖR UTJÄMNING AV 
FAMILJEUTGIFTERNA ÄR AVSEVÄRT STÖRRE ÄN 1971; UTGIFTSHÖJANDE VERKAR 
FRAMFÖR ALLT HÖJNINGEN AV BARNBIDRAGET FRÅN BÖRJAN AV 1972 OCH UT
VIDGANDET AV BARNFAMILJERNAS BOSTADSSTÖD TILL ATT GÄLLA ÄVEN FA
MILJER MED ETT BARN. 

I SUBVENTIONER TILL LANTBRUKET HAR I BUDGETFÖRSLAGET ANTECKNATS 
1.094 MMK ELLER 6 % MINDRE ÄN DE BERÄKNADE UTBETALNINGARNA UNDER 
1971. NEDSKÄRNINGARNA GÄLLER LANTBRUKETS PRISSTÖD, SOM MAN BERÄK
NAR KUNNA REDUCERA TILL FÖLJD AV NEDGÅNGEN FRÄMST I ÖVERPRODUKTIO
NEN AV KÖTT OCH ÄGG. HÖJNINGEN AV RIKTPRISET PÅ MJÖLK MED 1,27 
PENNI PER KG, FRÅN BÖRJAN AV SEPTEMBER FÖRUTSÄTTER ATT PRISNEDSÄTT
NINGSERSÄTTNINGEN FÖR SMÖR HÖJS OM MAN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AV
TALET OM HELHETSLÖSNING SKALL KUNNA BIBEHÅLLA DET INHEMSKA PRISET 
PÅ SMÖR OFÖRÄNDRAT. BLAND ÖVERFÖRINGARNA TILL ÖVRIGA NÄRINGSGRENAR 
VÄXER SPECIELLT STÖDET TILL UTVECKLINGSOMRÅDENA. 

I FÖRHÅLLANDE TILL KASSAUPPSKATTNINGEN FÖR 1971 ÖKAR DE BUDGE
TERADE STATSUNDERSTÖDEN TILL KOMMUNERNA MED 11 %. RELATIVT SETT MEST 
STIGER STATSUNDERSTÖDEN FÖR DEN KOMMUNALA HÄLSOVÅRDEN; 62 MMK AV 
ÖKNINGEN I IFRÅGAVARANDE STATSUNDERSTÖD BEROR PÅ DEN PLANERADE GRA
DERINGEN AV STATSUNDERSTÖDEN FÖR SJUKHUSENS DRIFTSKOSTNADER ENLIGT 
KOMMUNERNAS EKONOMISKA BÄRKRAFT. GRUNDSKOLREFORMENS FÖRVERKLIGANDE 
INLEDS I NORRA FINLAND DEN 1 AUGUSTI 1972. AVSIKTEN ÄR ATT STATEN 
I HELA RIKET SKULLE SVARA FÖR DE TILLÄGGSUTGIFTER I DRIFTEKONOMI~ 
SOM GRUNDSKOLEARRANGEMANGEN ORSAKAR. HELA BELOPPET AV DEM SKULLE 
UNDER ÅREN 1972-1978 TILL 1971 ÅRS PRISER UPPGÅ TILL 242 MMK, VARAV 
13 MMK SKULLE FALLA PÅ ÅR 1972. I ÖVRIGT BEROR STEGRINGEN I STATS
UNDERSTÖDEN FÖR DET KOMMUNALA SKOLVÄSENDET PÅ UPPGÅNGEN I LÖNE-
OCH PRISNIVÅN. 

STATENS REALINVESTERINGAR SKULLE ENLIGT BUDGETFÖRSLAGET UPPGÅ TILL 
1.400 MMK, VARAV 80 MMK SKULLE FINANSIERAS MED MEDEL UR STATENS 
KONJUNKTURFOND. ÖKNINGEN JÄMFÖRT MED DET BELOPP SOM UPPSKATTNINGS
VIS KOMMER ATT ANVÄNDAS 1971 ÄR 15 %. SÄRSKILT KRAFTIGT SKULLE 
ANSKAFFNINGARNA AV MASKINER OCH INVENTARIER STIGA; AV UPPGÅNGEN 
AVSER 56 MMK ANSKAFFNINGAR AV ISBRYTARE. UPPGÅNGEN ÄR BETYDANDE 
OCKSÅ I FRÅGA OM HUSBYGGNADSINVESTERINGARNA, FRAMFÖR ALLT HAR BYGG
NADSANSLAGEN FÖR STATENS ÄMBETSVERKSHUS SAMT FÖR FÖRSVARSMAKTEN OCH 
GRÄNSBEVAKNINGEN HÖJTS. DET FÖR ANLÄGGNINGSVERKSAMHET BUDGETERADE 
BELOPPET ÄR DÄREMOT ENDAST NÅGOT STÖRRE ÄN INNEVARANDE ÅR. 

DÅ ANSLAGEN FÖR UNDERHÅLL HAR ÖKATS KÄNNBART? INNEHÅLLER BUDGETEN 
SAMMANLAGT 10 % MERA ARBETSANSLAG ÄN SOM UPPSKATTNINGSVIS KOMMER ATT 
ANVÄNDAS 1971. MED DE BUDGETERADE OCH DE FRÅN TIDIGARE ÅR RESERVERADE 
ANSLAGEN TORDE MAN, MED BEAKTANDE AV STEGRINGEN I KOSTNADERNA PER 
SYSSELSATT, KUNNA SYSSELSÄTTA NÅGOT FLERE ARBETARE ÄN 1971. 

I STATLIGA UNDERSTÖD OCH LÅN FÖR INVESTERINGAR, SOM OCKSÅ BIDRAR 
T~LL SYSSELSÄTTNINGENS UPPRÄTTHÅLLANDE, HAR FÖRESLAGITS 1.042 MMK. 
SAR~KILT HAR MAN ÖKAT BOSTADSLÅNEN, FÖR VILKAS UTBETALNING SKULLE 
ANVANDAS 730 MMK, VARAV 100 MMK FINANSIERAS MED MEDEL UR KONJUNK
TURFONDEN. FÖR UTBETALNING AV BOSTADSLÅN SKULLE UNDER 1972 UTNYTT
vAS 30 % MERA ÄN VAD SOM ENLIGT BERÄKNING KOMMER ATT ANVÄNDAS INNE
VARANDE ÅR. DESSUTOM KOMMER STÖRSTA DELEN AV KONJUNKTURSKATTEMEDLEN 
ATT TAS I BRUK UNDER 1972. UTOM SYSSELSÄTTNINGSSYNPUNKTERNA ÄR DET 
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FRAMFÖR ALLT DE KRAV 9 SOM FRÄMJANDET AV ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET 
STÄLLER, VILKA FÖRUTSÄTTER EN ÖKNING DEN STATSUNDERSTÖDDA BOSTADo-
pRODUKTIONEN. 

FÖR ATT FRÄMJA ARBETSKRAFTENS REGIONALA OCH YRKESMÄSSIGA RÖR
LIGHET FÖRESLÅR REGERINGEN ATT YRKESKURSVERKSAMHETEN YTTERLIGARE 
UTVIDGAS. DET ÅRLIGA UTBILDNINGSBEHOVET HAR BERÄKNATS UTGÖRA 1 % 
AV DEN SYSSELSATTA ARBETSKRAFTEN 9 VILKET MOTSVARAR 22.000 ELEVER 
PER ÅR. ÅR 1972 FÖRUTSÄTTS ANTALET ELEVER SOM ERHÅLLER UTBILDNING 
INOM DEN SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE YRKESKURSVERKSAMHETEN STIGA TILL 
17.000 PERSONER ELLER MED 2.000 PERSONER JÄMFÖRT MED 1971. ANSLA
GET FÖR SYSSELSÄTTNINGS- OCH ANNAN YRKESKURSVERKSAMHET UPPGÅR 
TILL 100 MMK, VILKET ÄR 14 % MERA ÄN INNEVARANDE ÅR. 

FÖRUTOM DET REDAN TIDIGARE NÄMNDA ANSLAGET OM 730 MMK FÖR UT
BETALNING AV BOSTADSLÅN 9 INNEHÅLLER BUDGETFÖRSLAGET ANDRA LÅN 
OCH FINANSINVESTERINGAR TILL ETT SAMMANLAGT VÄRDE AV 403 MMK, 
VARAV 28 MMK SKULLE FINANSIERAS MED MEDEL UR KONJUNKTURFONDEN. 
DET FÖRESLAGNA BELOPPET ÄR KNAPPT 90 MMK MINDRE ÄN VAD SOM UPP
SKATTNINGSVIS KOMMER ATT ANVÄNDAS 1971. REGERINGEN FÖRESLÅR ATT 
BOLAGEN MED STATSMAJORITET BEVILJAS SAMMANLAGT 264 MMK I LÅN OCH 
FÖR FÖRHÖJNINGAR AV AKTIEKAPITALET. AV DETTA BELOPP SKULLE 50 MMK 
TILLFALLA UTVECKLINGSOMRÅDESFONDEN OCH 70 MMK FINLANDS EXPORT
KREDIT As. FÖR HÖJNING AV DE STATLIGA INDUSTRIFÖRETAGENS AKTIE
KAPITAL ENLIGT DELVIS REDAN I TIDIGARE BUDGETER GODKÄNDA FINAN
SIERINGSPLANER FÖRESLÅR REGERINGEN SAMMANLAGT 100 MMK. 

FÖR ATT FRÄMJA INDUSTRINS INTERNATIONELLA KONKURRENSFÖRMÅGA HAR 
REGERINGEN ANSETT DET VARA NÖDVÄNDIGT ATT ÖKA STATENS FINANSIE
RINGSSTÖD FÖR FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING SAMT MARKNADSFÖRING. 
8UDGETFÖRSLAGET FÖR 1972 INNEHÅLLER SAMMANLAGT 65 MMK FÖR FINAN
SIERING AV FORSKNINGSVERKSAMHETEN FÖR INDUSTRIN. ANSLAGSÖKNINGEN 
I FÖRHÅLLANDE TILL 1971 ÄR 25 %. AV ANSLAGET ANVÄNDS 39 MMK FBR 
DE STATLIGA FORSKNINGSINSTITUTENS UTGIFTER. RELATIVT SETT MEST 
STIGER STATSUNDERSTÖDEN FÖR TEKNISK OCH KOMMERSIELL FORSKNING, 
FÖR VILKEN FÖRESLÅS ETT ANSLAG OM 16 MMK, VILKET ÄR 44 % MERA ÄN 
1971. 

I SYFTE ATT OKA EFFEKTIVITETEN I STATSFÖRVALTNINGEN ELLER FÖR
BÄTTRA TJÄNSTEPRESTATIONERNAS NIVÅ, HAR MAN UNDER DE SENASTE ÅREN 
FÖRETAGIT FLERE BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I FÖRVALTNINGEN. UTVECK
LINGEN AV ORGANISATJONEN PÅGÅR ALLTJÄMT OCH I BUDGETPROPOSITIO
NEN FÖR 1972 FÖRESLÅR REGERINGEN, ATT EN DEL NYA CENTRALA ÄMBETS
VERK OCH AVDELNINGAR I MINISTERIER GRUNDAS OCH ATT VISSA ÄMBETS
VERK OCH INRÄTTNINGAR FLYTTAS FRÅN ETT MINISTERIUM TILL ETT ANNAT. 
NYA CENTRALA ÄMBETSVERK SKULLE VARA POLISSTYRELSEN, GRÄNSBEVAK
NINGSSTABEN OCH LUFTFARTSSTYRELSEN. VATTENSTYRELSEN SKULLE FLYTTAS 
FRÅN LANT- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET TILL INRIKESMINISTERIET, DÄR 
MAN OCKSÅ GRUNDAR EN NY MILJÖSKYDDSAVDELNING. 

UNDER DE SENASTE ÅREN HAR MAN GENOMFÖRT VISSA ARRANGEMANG MELLAN 
STATENS BUDGET OCH FOLKPENSIONSANSTALTEN, Vl~KA HAR LETT TILL EN 
OMFÖRDELNING AV INKOMSTER OCH UTGIFTER MELLAN DEM; I SAMBAND MED 
BUDGETEN FÖR 1971 ÄNDRADES SOCIALSKYDDSPREMIENS FÖRDELNING PÅ BARN
BIDRAGSPREMIEN OCH FOLKPENSIONSPREMIEN OCH I BUDGETFÖRSLAGET FÖR 
1972 FÖRESLÅR MAN, ATT KOSTNADERNA FÖR SJUKFÖRSÄKRINGEN SKALL FI
NANSIERAS HELT UTANFÖR BUDGETEN, MED MEDEL SOM I FORM AV ARBETS
GIVARENS OCH DEN FÖRSÄKRADES SJUKFÖRSÄKRINGSPREMIER INFLYTER TILL 
FOLKPENSIONSANSTALTEN. ARRANGEMANGEN FÖRSVÅRAR EN UTREDNING AV 
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BUDGETFÖRSLAGETS TOTALEKONOMISKA VERKNINGAR ENBART FRÅN BUDGET
HUSHÅLLNINGENS SYNPUNKT. FÖLJANDE UNDERSÖKNING GÄLLER DÄRFÖR EFFEV 
TEN AV HELA DEN STATLIGA SEKTORNS, DVS. BUDGETHUSHÅLLNINGENS, DE 
ICKE-BUDGETERADE FONDERNAS OCH FOLKPENSIONSANSTALTENS SAMMANLAGDA 
INKOMSTER OCH UTGIFTER PÅ TOTALEFTERFRÅGAN. UTREDNINGEN HAR VERK
STÄLLTS UTGÅENDE FRÅN NATIONALRÄKENSKAPERNA FÖR 1969 OCH 1970 
SAMT FRÅN MOTSVARANDE PROGNOSER FÖR 1971 OCH 1972 OCH DEN BASERAR 
SIG PÅ ANTAGANDET, ATT TILLVÄXTEN I STATENS KONSUMTIONS-, REAL
INVESTERINGS- OCH TRANSFERUTGIFTER ÖKAR EFTERFRÅGAN, MEDAN DET 
FAKTUM ATT SKATTEINKOMSTERNA VAXER SNABBARE AN NATIONALINKOMSTEN 
INVERKAR SÄNKANDE PÅ EFTERFRÅGEÖKNINGEN. UTVECKLINGEN HAR VARIT 
FÖLJANDE. 

1969 1970X 1971xx 1972xx 

FÖRÄNDRING I UTGIFTER SOM PÅ-
0 % 7.6 9.6 12.7 10.7 VERKAR EFTERFRAGAN, . . ,. . . . . . 

VERKAN AV ÖKNING (-) I SKATTE-
BÖRDAN, % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.7 1.6 5. 1 2.7 

EFTERFRÅGEEFFEKT, % • • • • • • • • • • 10.3 8.0 7.6 8.0 

FÖRÄNDRING I VÄRDET AV IBP 
TILL PK, % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14.2 12.3 8.6 7.8 

JÄMFÖR MAN EFTERFRÅGEEFFEKTEN MED DEN SAMTIDIGA FÖRÄNDRINGEN 
DEN INHEMSKA BRUTTOPRODUKTENS VÄRDE KAN MAN DRA SLUTSATSEN, ATT 
DEN STATLIGA SEKTORNS DIREKTA EFTERFRÅGEEFFEKT ÅREN 1969 OCH 1970 
VAR KLART KONTRAKTIV. UNDER 1971 ÄR VERKAN AV ÖKNINGEN I SKATTE
BÖRDAN EN I SÅ HÖG GRAD EFTERFRÅGEDAMPANDE FAKTOR ATt EFTERFRÅGE-

... 0 ~... •• 

EFFEKTEN AR ATSTRAMANDt TROTS ATT STATENS UTGIFTER VAXER AVSEVART. 
BERÄKNAD PÅ BASEN AV BUDGET~ÖRSLAGEts IN~OMST- OCH UTGIFTSGR~NDER 
IKUtL~ EFT(RFRl~SEFFEKtlN e~! t $TOAt $Ett NEUTÅAL 1972. 

SOM MO•~tK~ "O' D!N RE9TRtK?fVA EF~E~TEN AV S?ATENS INKOMSTER 
OCH UTGIFTER VÄXTE STATENS UTLÅNING OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERING
AR TÄMLIGEN KRAFTIGT UNDER 1969 OCH 1970 OCH STATSHUSHÅLLNINGEN 
VERKADE I DETTA AVSEENDE STIMULERANDE PÅ INVESTERINGSVERKSAMHETEN. 
BEAKTAR MAN ATT MEDEL BUNDITS PÅ STATENS SPECIALKONTON, TORDE DEN 
INVESTERINGSSTIMULERANDE VERKAN AV STATENS UTLÅNING BLI RELATIVT 
OBETYDLIG UNDER 1971. ÅR 1972, DÅ STÖRSTA DELEN AV DESSA RESERVE
RINGAR FRIGÖRS OCH LÅNEN SAMT ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR ÖKAS KÄNN
BART, TORDE STATSHUSHÅLLNINGEN VERKA STIMULERANDE PÅ INVESTERINGS
VERKSAMHETEN. SITUATIONEN PÅ FINANSIERINGSMARKNADEN LÄTTAR OCKSÅ 
TILL FÖLJD AV ATT STATENS UPPLÅNING BLIR KÄNNBART MINDRE AN 
AMORTERINGARNA AV DEN INHEMSKA SKULDEN • 

. 1 
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I I. POLISVÄSENDET PÅ LANDET. 

2. 8EKLADNADSBIDRAG • • • • • • 0 0 • 0 • • 0 • 0 • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3. 
4. 

RESOR (FÖRSLAGSANSLl\G) •••••••••••••••••••••••••••••• 

TELEFONKOSTNADER •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6. FÖR POLISHAKTEN OCH VAKTKONTOR •••••••••••••••••••••• 

.. 
SUMMA I I KAP. 11.200 

SUMMA 3 HuvuDTITELN 14.800 

i±=~g~gg~b~~k~==~~k~g;=gg~=g~g~~~~g. 
I I. ÅL ANDS CENTRALSJUKHUS. 

2. SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONER •••••••••••••••••••••• 

5. VARME, LYSE OCH VATTEN •••••••••••••••••••••••••••••• 

SUMMA I I KAP. 101.000 

I I I. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM. 

2. SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONER •••••••••••••••••••••• 

5-. VA R M E ' L y s E 0 c H V A T T E N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

s u MM A I I I K A p • 20. 000 
0 0 

IV. ÄLANDS TUBERKULOSBYRA. 

4. TERAPIUTGIFTER •••••••••••••••• . ••••••••• 0 ••• ••••••••• 

SUMMA IV KAP. 8.000 

V. SÄRSKILDA ANSLAG. 

1. BIDRAG TILL AVLÖNANDE AV STADS- OCH KOMMUNALLAK ARE 

(FÖRSLAGS ANSLAG) • • •••• • • •• • •••• •. • •••• • •••••••••••• • 
0 

11. KOSTNADE~ FÖR TRE PLATSER I ÄBOL AN DS BARNSJUKHUS 

(FÖRSLAGS ANSLAG) • ••• • • •. • • • • • •. • • • • • • • •. • • •. • •. • •• • • 

13. BIDRAG TILL AVLÖNANDE AV KOMMUNERNAS SKOLLAKARE OCH 

SKOLTANDLAKARE (FÖRSLAGSANSLAG) •••••••••••w••••••••• 

18. TILL LANDSKAPSSTYRELSENS DISPOSITION FÖR HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRDSÄNDAMÅL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • 

SUMMA V KAP. 24.700 

SUMMA 4 HUVUDTITELN 153.700 

~=~g~gg~b~~k~==~~g~~~~g~~~~g;=gg~=~bkR~~g~g~~g~~R~~· 
I. ÅLANDS LYCEUM. 

3. LJNDERVISNINGSMATERIEL 

5. VÄRME, LYSE OCH VATTEN 

10. UNDERHÅLL AV BYGGNADER 

SUMMA 

OCH BI BL I 0 TE K •••••• • ••• • •••• • • 

(FÖRSLAGS ANSLAG) • •. • ••••• • • •. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K f-1 P. 14. 500 

580 

200 

4.000 

2.000 

5.000 

36.000 

65.000 

2.000 

11.500 

·1 .ooo 
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I I. FoLKSKOLVÄSENDET. 

FOLKSKOLINSPEKTÖRENS KANSLI 

1. AVLÖNING/\R: 

ARVODE FÖR ANLITANDE AV SKOLPSYKOLOG ••• 2.50Q 

SÄ i SKILDA UTGIFT·ER FÖR FOLKSKOLVASENDET. 

13. DIVERSE UTGIFTER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 

SUMMA I I KAP. 8.500 

IV. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA. 

3. UNDERVISNINGSMATERIEL OCH BIBLIOTEK ••••••••••••••••• 

5. TRYCKNINGSKOSTNADER (FÖRSLAGSANSLAG) •••••••••••••••• 

SUMMA I KAP. 1.000 

VI. ÅLANDS YRKESSKOLA. 

3. ARBETSREDSKAP • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • 

11. UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH GÅRDSPLAN •••••••••••••••• 

16. BRAND- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER (FÖRSLAGS-

ANSL AG) •••• •. • • ••••••• • ••• • •• • •••••••.•.•••••• • .• • •• • 
s u MM A V I K A p. 21 • 900 

VI I I. ÅLANDS LANTMANNASKOLA. 

6. 8LÖJDVERKTYG OCH VERKTYG FÖR MASKINHALL ••••••••••••• 

8. UNDERHÅLL AV SKOLPLAN OCH STÄNGSEL •••••••••••••••••• 

9. UNDERHÅLL AV FASTIGHETEN•••••••••••••••••.-•••••••••• 

SUMMA VII I KAP. 1.500 

IX. ÅLANDS KVINNLIGA HEMSLÖJDSSKOLA. 

5. DIREKTIONSARVODEN OCH RESOR (FÖRSLAGSANSLAG) •••••••• 

s u MM A I X K /\ p. 1 • 000 

X. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA. 

5. DIVERSE UTGIFTER ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SUMMA X KAP. 700 

XI. FORNMINNESVÅRDEN. 

KULTURHISTORISKA MUSEET I KASTELHOLM 

6. AVLÖNINGAR • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • 

8. DIVERSE UTGIFTER •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BYGDEMUSEET I JAN KARLSGÅRDEN 

9. UNDERHÅLL OCH INKÖP AV BYGGNADER •••••••••••••••••••• 

s u MM A X I K A p • 1 7. 300 

2.500 

6.000 

400 

600 

11.900 

6.000 

4.000 

200 

1.000 

300 

1 .ooo 

700 

9.000 

2.300 

6.000 

, I 

' ' I 

!
11 

I 
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XI I I. SÄRSKILDA ANSLAG. 

8. UNDERSTÖDJANDE AV SKOLGANGEN FÖR ELEVER 

?uMMA XI 11 KAP. 960 

SUMMA 5 HUVUDTITELN 67.360 

LÄROVERK 

~=~g~gg1~1~k~~=~~~~~g~~~~g=~~~~~~~g~. 

582 

960 

I• JORDBRUKET OCH DESS BINÄRINGAR SAMT KOLONISATIONSVERKSAMHETEN. 

8. SVIN-, FÅR- OCH FJÄDERFÄSKÖTSELNS SAMT PÄLSDJURS-

UPPFÖDNING ENS FRÄMJANDE • ••• • •• • •• • •••••• • •••• • • • • •. • 

10. 4H-VERKSP\MHETEt:J •. • • • •••• • • •. o •••••••• • ••• • ••• • •••• •. 

S U MM A I KAP • 4 • 000 

I I. ÅLANDS FÖRSÖKSSTATION. 

8. OJVERSE UTGIFTER ••••••••••••••••••o••••••••••••••••• 

s u M M A I I K A p • 2 • 000 

I I I. FISKET. 

2. RESOR (FÖRSLAGSANSLAG) 

6. UNDERHÅLL OCH DRIFT AV 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FISKE FYR AR •• • •••••••••• • •••• • 

8. LANDSKAPETS ANDEL I SKADEERSÄTTNINGAR FÖR FÖRSÄKRADE 

FISKREDSKAP OCH FISKEBÅTAR (FÖRSLAGSANSLAG) ••••••••• 

s u M M A I I I K A p • 1 08 • 000 

IV. SKOGSBRUKET. 

3. DIVERSE UTGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SUMMA I V Kf1P. 300 

V. ÖVRIGA NÄRINGAR. 

9. KOSTNADER ~ÖR UTVECKLINGSARBETET •••••••••••••••••••• 

SUMMA V KAP. 3.000 

SUMMA 6 HUVUDTITELN 117.300 

1=~g~gg1~I~k~~=~g~~g~~~~1~g~~~~~~~g~1· 
I I. VÄGHÅLLNINGEN. 

1. UNDERHÅLL AV LANDSVÄGAR OCH BYGDEVÄGAR: 

C) KOMPLETTERINGSTRAFIK I SKÄRGÅRDEN •••••••••••••••• 

s u MM A I I K A p. 24-. 000 

V. SÄRSKILDA ANSLAG. 

MOTORFORDONSTRAFIKEN. 

2. TILL ANSKAFFANDE AV REGISTERBRICKOR FÖR MOTORFORDON 

(FÖRSLAGS ANSLAG) ••••• • •• • •• • • •. • • •••• • •••• • •. •. • •• •. 

3. HYRA, VÄRME, LYSE OCH STÄDNING (FÖRSLAGSANSLAG) 

SUMMA V KAP. 28.000 

SUMMA 7 HUVUDTITELN 52.000 

..... 

1.500 

2.500 

2.000 

4.000 

4.000 

100.000 

300 

3.000 

24.000 

6.000 

22.000 

,,' 

I I 
I I 
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I I. ÄRBETSFÖRMEDLNINGS- OCH YRKESVÄGLEDNINGS

VERKSAMHETEMe 
0 . •• 0 

ÄLANDS ARBETSFORMEDLINGSBYRA. 

3. KONTORSMATERIEL 9 TELEFON OCH DIVERSE UTGIFTER•••••••• 

4. DRIFTSKOSTNADER FÖR GENOMGÅNGSBOSTÄDER •••••••••••••• 

ÅLANDS YRKESVÄGLEDNINGSBYRÅ. 

8 0 H/\NDB I BL I OTEK OCH · DIVERSE UTGIFTER • ••• •. •. • • • •. • • •. • 

s u MM A I I K A p • 20. 200 

SUMMA 8 HUVUDTITELN 20.200 

l~=~g~gg1b1~k~==~~~~~1~~b~g~g1gb~1~~· 

I I. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 

1. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS FÖR NY- OCH ÅTERANSKAFFNINGAR 

(RESE R'V A T I 0 NS ANSLAG .) •• • ••••••••••••• • •• • •••• a • •. •. • • 

s u MM A I I K A p • 30. 000 

1I1 0 LJNDERVl~NINGS- OCH BILDNINGSVÄSENDET. 

7. ÅLANDS YRKES.SKOLA FÖR ANSKAFFNING AV INVENTARIER OCH 

MASKIN~R ...... . ....................... -............. ~ 
SUMMA I Il KAP. 5.100 

V. KOMMUNIKATIONSVÄSENDET. 

1. VÄGBYGGNADS- OCH VÄGFÖRBÄTTRINGSARBETEN (RESERVATIONS-

ANSLAG) • • •. ·• • • • • • ~ • ~ • • ~ • •. • •. • • • •. • • • • • .• • • • •. • • • • • . • • 

4. ANSKAFFNING AV LANDSVÄGSFÄRJA (RESERVATIONSANSLAG) •• 

6. ANSKAFFNING AV MOTORSLÄDE OCH TJÄNSTEBÅT 

SUMMA V KAP. 95.000 

SUMMA 10 HUVUDTITELN 130.100 

.... .....•.•. 

l~=~g~ggJbJ~k~==~b~~~~b~~b~g~g1gb~J~~-

I • AVRÄKNINGS- OCH RÄNTEUTGIFTER. 

3. RÄNTEUTGIFTER FÖR AV LANDSKAPET UPPT~GNA.FINANSIERINGS-

583 

5.000 

15.000 

200 

30.000 

5. 100 

50.000 

10.000 

35.000 

L ÅN (FÖRSLAGS,~ N SLAG) • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • 0 300 • 000 
SUMMA I KAP. 300.000 

SUMMA 12 HUVUDTITELN 300.000 



- 7 - . 

~~~g~j~g~~X~~~~g o 

INKOMSTER 

~=~~g~~~~~g~~· 
I. Fina:1;1sieringsinkomste.E, . 

.Avräknings- och ~änteinkomster samt lån. 

6 Avd . I:2 Lån. 

1 Ht I:3 

1 Ht I : 9 

2 Ht I : 2 

Tillägg 1.018.860 mark. 

Hänvisas till allmänna motiveringen. 

UTGIFTER 

~=~~x~~~~~~1~==~g~gg~~~~~~· 
I. Allmånna .landstingskostnader . 

.Arvoden åt utskottssekreterarna (f) . 

Tillägg 15.000 mark . ..................... _..__..._ ___ . .....__ 

Hittills har under detta moment år 1971 budgeterats 

19 .800 mark. Per den 31 oktober har dock momentet påförts 

22.200 ~ark. Då uppgifter tillsvidare icke föreligger 

över vad som kan beräknas å tgå ännu detta å r har land

skapsstyrelsen enlig t uppskattning föreslagit 15.000 

mark i tillägg men förutsätter att landstinget vid be-

handlingen av tilläggsbudgeten har mö jligheter att k lar

lägga hus stort b elopp , som fordras ~ör utskottssekrete

rarnas avlönande. 

Diverseutgifter. 
·Ti.llägg 6.000 mark. 

Föranledes i huvudsak för kostnader f ör kopiering av 

landstingets s tenografiska protokoll. 

~=~~x~g~~~~~~==~g,~gg~·gggg~~~~~g~~. 
I. Centralförvaltningen. 

Ledamöternas i landskapsstvrelsen arvoden, dagtrakta

menten och resor (f). 

Tillägg 20.000 mark. 

Enlig t landskapslagen angå ende landskapsförvaltning skall 

vicelantrådet vid förfall för lantrådet fullgöra hans 

å ligganden . På grund av detta stadgande har vicelantrådet 

under lantrådets sjukledighet innevarande år i huvudsak 

handhaft samtliga på lantrå det ankommande uppgifter. 

Stadgandena i landskapslagen om landskapsförvaltning 

förutsätter dock icke annan ersättning för vicelantrådet 

t::'o 
t.C 0 ~f l 



2 Ht I:3 

2 Ht I:6 

2 Ht 1:11 

3 Ht I:2 

3 Ht I : 3 

3 Ht I:9 

-----~---
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än för rese- och förrättningsdagar på sätt landstinget 

därom besluter. Landskapsstyrelse:h anser det vara riktigt 

att vicelantrådet skulle erhålla en skälig ersättning 

för den tid han utfört till lantrådet hörande åligganden, 

vilka ic~,::e normalt ankommer på vicelantrådet. Landskaps

styrelsen föreslår därför en beräkning enligt vilken åt 

vicelantrådet skulle erläggas 2/3 av lantrådsavlöning 

för tiden 1 augusti - 15 november med avdrag för er

lagda ersättningar för sammanträden under denna tid. 

För lagberednl.ngsk~itteer (f). 

Tillägg_j_?_:, OOQ .. ..JE.ar!f. 
Tid5.gare anslag har visat sig otillräckligt. 
Diverse utgifter. 

Tillägg_30.Q.Q_O_!qar~. 

Huvuddelen av kostnadsökningen hänför sig till hyra för 

kopieringsapparat. Kopieringsapparaten användes inte en

bart av centralförvaltningen utan också av vissa under

redovisare och inrättningar varför en senare kostnadsför

delning kan ifrågal{omma. 

Landska:12sstyre lsens d.isposi tionsmedel. 

Tilläg~ 5.000 mark. 
--·--·----::l-.c-~--------
Kostnaderna för de ryska och amerikanska SALT-deltgationer

nas 'besök liksom de kostnader, vilka kommit på landskapets 

del, för de nordiska samarbetsorgan som sammanträtt i 

landskapet, har belastat momentet utöver tidigare beräk

.nade belopp. 

I. Polisin:12.fi ttningen i Mar iehamn. 

J3eklädn.adsbidi-:_E!_~. 

Tillägg -1. 000 :::nark. 

Med beaktande av de för beklädnadsbidrag gällande nya 

normer:i.1a har tidigare anslag visat sig otillräckligt. 

Div~~~~gif~~~ · 

Tillägg 2 .• 000 m~.~k. 

Motj_veras av kos tnader för särskilda blanketter, för 

vilka kostnad er tidigare icke upptagits anslag. 

Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrättningen . 

Ti;t.lägg 600 mark. 
Momentet bar påförts kostnader för bl.a. räkning från 

polis en i Åbo ifråga om trafikövervakning och narkotika

kontroll. 

' I 

I ~ 

)I 
l 



3 Ht II;2 

3 Ht II : 3 

3 Ht II:4 

3 Ht II:6 

4 Ht II:2 

4 Ht II:5 

4 Ht III:2 
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II. Polisväsendet på landet. 

Beklädnadsbidr§:g. 

!_illägg 200 mark. 

Med beaktande av de för beklädnadsbidrag gällande nya 

normerna har tidigare anslag visat sig otillräckligt. 

Resor (f). 

Till~gg 4.000 mark. 

588 

Tidigare anslag som bl.a. beaktade företagen inskränkning 

ifråga om ersättning för resor har visat sig otillräckligt. 

Telefonkostnader. 

Tillägg 2.000 mark. 
Motiveras av nya telefonabonnemang för landspoliserna. 

För polisbäkt~_n och vaktkontor. 

Tillägg 5.000 . mark. 
Utgifterna som avser löner och driftskostnader för polis

häktet i Kastelholm samt hyra och diverse andra utgifter 

för vaktkontoren i Långnäs och Eckerö har tidigare beräk

nats för l ågt. 

4 Huvudtiteln. Hälso- och s~ukvård. 
====:r:r.=_:x=1~a=~=~~-t~::L~jcidi~~.===== 

Sociala avgi±ter och pensioner. 

Jillägg 36.000 mark. 

Av utgiftsökningen hänför sig 22.000 mark till social

skyddsavgifterna, som årsskiftet 1970-71 höjes med 0,5 %. 
Vidare beräknas utbetal n.de pensioner öka med 14. 000 utöver 

tidigare budgeterat belopp. 

Värme, lyse och vatten. 

Tillägg 65.000 mark. 

Vid uppgörandet av budgetförslaget för 1971 beaktades 

de då kända kostnader, ®m föranleddes av om- och till

byggnaden. Sedan budgetförslaget för 1971 uppgjordes i 

augusti 1970 har emellertid brännolj epris·et stigit med 

c. 45 %. 
Ifråga om elströmmen beräknades kostnaderna för lågt då 

icke i tillräcklig grad beaktats att om- och tillbyggna

den innebär en utökning av antalet elmotorer från 52 till 

172 liksom att antalet ljuspunkter fördubblats och rönt

genapparaturen utökats. 

III. Ålands centralsanatorium. 

Sociala avgifter och pensioner. 

Tillägg 4.000 mark. 
Motiveras av höjda socialskyddsavgifter. 



4 Ht III:5 

4 Ht IV:4 

4 Ht V: 1 

4HtV : 11 

4 Ht V:13 

4 Ht V: 18 

5 Ht I:3 

5 Ht I:5 

5 Ht I:10 

~ 10 .;,.. 

Värme. lyse och vatt~n. 

Tillägg 16.000 mark. 

Motivering som under 4 Ht II:5 

IV. Å.lands tuberkulosbyrå . 

Terapiutgiftg. 

Tillägg 8.000 mark . 

Tidigare anslag är för lågt beräknat. Vidare har tagits 

i bruk nya effektivare men även väsentligt dyrare medi

ciner. 

Y:.._Särskilda anslag. 

Bidrag till avlönande av stads- och kommunalläkare (f). 

Tillägg 10.000 . mark. 

Motiveras av större förskott än tidigare beräknat. 

Kostnader för tre platser i Åbolands sjukhus (f). 

Tillägg 8.700 mark. 

Motiveras av stegrade vårddygnskostnader. 

Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och 

skoltandläkare (f). 

Till~1m 4. ooo mark. 
Motivering som under 4 Ht V:1. 

Till landskapsstyrelsens disposition för hälso- och s;iuk

vårdsändamål. 

Tillägg 2.000 mark. 

Motiveras av ökade bidrag enligt Lex veneris. 

~=~~~~g~~~~1~==~~~~~~~~~~~~~;=g~~=g~1~gÅg~~~~~~g~~~· 
I. Ålands lyceum. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Tillägg 2.000 mark. 

Ökat antal frielever och nyinförda läroböcker motiverar 

tilläggsanslag. 

Värme, lyse och vatten (f). 
Tillägg 11.500 mark. 

Tidigare anslag är för l ågt beräknat med beaktande av 

ökad förbrukning av elström och stegringen ifråga om 

bränslepriser. 

Underhåll av byggnader. 

Tillägg 1.000 mark. 
Under sommaren uppstod en läcka i rörsystemet .i skol

köket vilken fordrade omedelbar reparation. 



5 Ht II : 1 
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II. Folkskolväsendet. 

Folkskolinspektörens kansli. 

Avlöningar : 

Arvode för anli tand.e av skolpsykolog. 

Tillägg 2.500 mark. 

588 

I budgetförslaget för 1971 upptogs ett arovde om 5.000 

mark för anlitande av skolpsykolog. Förenämnda skolpsyko

log har anställts tillsvidare för tiden 1.9 - 30 . 11.1971 9 

med en avlöning beräknat enligt löneklass A 27. För att 

kunna utföra de förutsatta arbetsuppgifterna föreslås 

anställnirlgsförhållandet förlängt. 

Särskilda utgifter för ~olk~kolväsendet. 

5 Ht II:13 Diverse utgifter. 

5 Ht IV:3 

5 Ht IV:5 

5 Ht VI:3 

-

Tillägg 6.000 mark. 

För avlönande av biträde vid AV-avdelningen beräknades i 

ordinarie budgeten för 1971 2.400 mark. Under tiden 1.1 

30.9 har utbetalats i det närmaste 3.000 mark och för 

resterande del av året beräknas ytterligare 1.350 mark 

åtgå. Momentet har även påförts de tidigare icke beaktade 

kostnaderna för kommittebetänkandet angående grundskolan. 

Dessa stiger till 1.385 mark. 

Likaså har momentet belastats med kostnader för det materi

al skolpsykologen använt i sitt arbete till ett belopp om 

1. 460 mark. JI 

I flyttningskostnader till lärare som flyttats enligt land

skapsstyrelsens förordnande har utbetalats 806 mark. Sist

nämnda utgifter har icke tidigare beaktats. 

IV. Ålands tekniska skola. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Tillägg 400 mark. 

Tilläggsbehovet orsakas främst av anskaffning av pappers

materiel för undervisningen. 

Tryckningskostnader (f). 

Tillägg 600 mark. 

Motiveras av anskaffning av särskilda registerkort för 

längre tids behov. 

VI. Ålands yrkesskola. 

Arbetsredska:2_. 

Tillägg 11.900 mark. 
Utbildningen av värme- och sanitetsmontörer inleddes vid 

hästterminens början. För anskaffning av grundutrustning 
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för denna kurs erfordras ett tillägg om 11.900 mark. 

Kursens elever har från början av terminen huvudparten av 

yrkesarbetet förlagt till Röda Korsgården 1 varför kostnads

sidan kompenseras av ökade intäkter från arbetsverksam

heteno 

Ht VI : 11 Underhåll av byggnader och gårdsplan. 

Tillägg 6.000 mark. 

Oförutsedda underhållskostnader i huvudbyggnaden, omfattan

de bl.a. reparationer av ventilationanläggningen, läckage 

i vattenledningen samt panncentraleno 

Ht VI:16 Brand- och olycksfallsförsäkrings12femier (f). 

Tillägg 4.000 mark. 

Höjda brandförsäkringar motiveras av tillbyggnaden. 

VIII. Ålands lantmannaskola. 

Ht VIII:6 Slöjdverktyg och verktyg för maskinhall. 

Tillägg 200 mark. 

Tillägget avser merkostnader för större förråd av svets

material, vars kostnader icke tidigare kunnat beräknas. 

Ht VIII:8 Underhåll av skolplan och stängsel. 

Tillägg 1.000 mark. 

I årsstaten för 1970 fanns anslag upptaget för iordning

ställande av gårdsplan runt den nyrenoverade föreståndar

bostaden, men p.g.a. tidsbrist kunde arbetet inte utföras 

nämnda år, utan måste uppskjutas till 1971. 

Ht VIII:9 Underhåll av fastigheten. 

Ht IX: 5 

Ht X:5 

Tillägg 300 mark. 

Avser en oförutsedd merkostnad vid underhållsarbeten på 

den s.k. fältmästarbostaden. 

IX. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

Direkti onsarvoden och resor (f). 

Tillägg 1.000 mark. 

Motiveras av ökat antal sammanträden i samband med diskus

sionerna om den framtida undervisningen vid skolan . 

.!.:_Ålands husmodersskola. 

Diverse utgifter. 

Tillägg 700 mark. 

Med beaktande av kostnadsökningarna har tidigare anslag 

visat sig för lågt beräknat. 

111 



Ht XI:6 

Ht XI:8 

Ht XI:9 

Ht XIII:8 

Ht I:8 

Ht I: 10 

Ht II:8 

Ht III:2 
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XI. Fornminnesvården. 

Kulturhistori$k§. mus8-et i . Kastelholm. 
Avlöningar. 

TillE.gg 9.000 mark. 

Förlängd säsong och större antal besökare än tidigare 

har fordrat ökad vakthållning och guidning. 

Tiiverse utgifter. 

Tillägg 2.300 mar~. 

Motiveras av ar.saker som ovan i föregående moment. 

l;rgden;i.useet :i,. Jan-Karlsgården. 

Underhali och . i:W{öp . av byggl}ader. 

Till.ägg; 6. 000 ma+k. 

590 

Kostnacer för förnyelse och underhållsarbeten har visat 

sig st~ga till högre belopp än beräknat. 

IIII. Särskilda anslag. 
Understldjande av skolgången för elever i läroverk. 

Tillägg 960 mark. 

Under t:digare år beviljat anslag~ aom egentligen bort 

upptaga~ såsom utgiftsrest, har ej beaktats såsom sådnn 

och for':rar motsvarande tilläggsanslag ·1971. 

~=~~~·~~~~~~~1h:=~~~~g~g~ggg=!~~jgg~g. 

I. Jord"b:uket och dess binärin~- 1?..~_t_ ~o_lonisationsverk

samheter. 
Svin- 2 tär- och fjäderfäskötselns samt pälsdjursuppföd

ningens :.rämjande. 

Tillägg / .500 mark. 
Motivera.:: av allmänna kostnadsstegringar. 
4H-verksemheten. 

Tillägg l..500 mark. 
MotiveraE av ökade löne- och allmänna omkostnader samt 

en effekt~vering av fältarbetet. 

r:. Ålands försöksstation. 

Tiiverse u~gifter. 

Tillägg 2 . 000 mark. 
Motiveras sv ökade driftskostnader för bil samt försäk-

ringsavgif-";er. 

III. Fisket. 

Resor (f). 
Tillägg 4.0)0 mark. 
Motiveras av eåväl ökat antal resor samt justering av 

resekostnadseTsättningar och dagtraktamenten. 
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Eit III:8 

Ht IV:3 

Ht V:9 

Hi Il: 1 

Ht V:2 

Ht V:3 
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Underhåll och drift av fiskefyrar. 

Tillägg 4.000 mark~ 

591 

Kostnaderna för gasfyllning, tubbyten och reparatiorts

samt underhållsarbeten har stigit utöver vad som tidigare 

beräknats. 

Landskapets andel i $kadeersättning för försäkrade fisk

f~dskap och fiskebåtar (fl. 

Tillägg 100.000 mark. 

Motiveras av att ett totalhaveri inträffade i början av 

året. 

IV. Skog~bruke~ 
Diverse utgifter. 

Tillägg 300 mark. 

Erfordras p.g.a. ökade allmänna kostnader. 

V. Övriga näringar. 

Kostnader för utvecklingsarbetet. 

T1llägg 3.000 mark. 

Utvecklingsdelegationens utredningar och arbetet med 

utvecklingsprogrammet 1972-1976 har krävt anlitande av 

extra arbetskraft. Arbetet blev också mer omfattande än 

vad det tidigare förutsatts. 

II. Väghållningen. 

Underhåll av landsvägar och bygdevägar. 

c) kompletteriggstrafik i skärgården. 

Tillägg 24.000 mark. 

Avser kostnader vilka högst beräknas för insättande av 

skärgårdsfärjan i trafik under den tid m/s Kumlinge under

går höstöversyn. 

V. Särskilda anslag. Motorfordonstrafiken. 

Till anskaffande av registerbrickor för motorfordon (fl. 

Tillägg 6.000 mark. 

Efterfrågan på registerbrickor steg under 1971 mera än 

tidigare kunnat beräknas. 

Hyra, värme, lyse och städning (f). 

Tillägg 22.000 mark. 

De totala hyreskostnaderna jämte övriga utgifter för de 

tillfälliga lokaliteter bilregisterbyrån haft under 1971 

har icke tidigare beaktats i til+!äcklig mån. 



Ht II~3 

Ht II:4 

Ht II~8 

1 r:-
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.I I.:.. Arb e _ts =U5l"..Ig2.'i li1Jg§l::_ . .9 c:_}1 ___ :y~j~~'l:f2:1[~:g_1~sniEf~!3Y~E~ a,E!lh§.,t eg . 
.ÅJ. 2nds ar b 2 ·:~ ~,J f ÖJ.'FG d1 iI:';:: s byrå. 
---- ..... ~--~,--. -~~~ ... - .<:.'.;._:;;-<~•-=..........-•~. ~-... •• ,. ·- ~~- .... T, • ,• -a.~ • ---~.·---••..,- "-'~.'1~0:.."'l>'."'.=o> 

Kon t2 rma t . .§.r i e J-.2. .. ~:~) ~e :(?:~"-- _q 9.~2 ~~y~~;~ 9 ..f':-.}11.b.~J.1.§J~. 
Tillägg 5. 000 D12,:dr. 
--~ ... - ...... ~-··- _...,..,... .... ~,""=-"--=--,~· -= ·""'--" 
Ökningen hänför sig till de ~ya arbetsuppgifter, som till-

kommit genom lagstiftn5.:n3e:a oJJ a::-'Jstnk:::'afteiw rörlighet 

och därav f ör2n~_edda bl. 2. 1Jid~cag0f:cå3or, an0kaff'ning av 

erforderliga bJ.anketter och kort; sar,.t Il.Ja telefonabonne

mang vid sjömansf~rmed2ingen. 

Ilriftskos tnader för ge;~1.nmr::ån.o-sbo s ti:'.cler, 
. - .···----•-==-=-'=c,·.·-.:··-··,r . ..,r.·e.---•·-~·-··"-·-""-Q.. ,..,...~ : ,.,,.., , .. ,_. .. _.._...-.. 

T i 11 §:gg~J ? __ ._() 0 9 .ElC:-1'1~ • 
1971 ä:c det för,sta hela året då bost3.de:cr:a utnyttjats, 
varför· utgifterna va:L.':.L t svåra 2,tt på :J:ö::::-hand beräkna. 

Även inkom,s te:i:::na beri:i!tnc=i.s dn c:lr. stiga till högre belopp 

8.n tidigare fö:::·utsatts" 

Al~~'.19:.§_~)t:lf_'°'s '!.41g},~gp},}?:~l2.hYl'.' i~· 
Ha:rid1J-qJl1· otel< och. Q~l· •>ri-··nr:; " 1 -i·u-~ -::·+r.r 
~--.~~-~.,."'--~-~ ---~--_, ,....,._."_y ___ ~_,J,...,,:_-1_';:'.:~ ........ -,l .... _,.:.,.'.~t--..:f:._~::.....-.l~-:-:-::·-:'"' 

Tillägg 200 mark. 
-~-.- ........ :..-~·-""'.,.,..,---·.,..~· . ., ..... 

Motive:cas av 8 .. ll:männa l.::os ·~radsstegringar. 

J=1~,;,..,Jb:i,~:s 0-::-.,_Q ch s ;i u1cvåi:9:.~:U. 
0 Ht II ~ 1 ,!}g:'.lds c~:nt_r0Is..J..12kJ.i.::.?J~. för r.i-Y:: .. _9ch__§~g~::_~§..?~11ingar ( rl. 

T · 11·· 30 oon ,~-'--~-~~gJs,~~" ~~ .. ~~-J, ]11~·;-l\. 
Av förbiseend\::3 beak~~ades ir ce 8°:;t 1::5 .::lrn.~ anslag om 30. 000 

m l .<:''" • J • • h - .rn dP .c·1<'1 ·cri 1 /
0

"' .-, dq nt-,,., 1-.ar;;C .L Or lEV8S G8rlI1gar l 1~:J ge:,_,_ ... 8 ~r.c~cc , ~Cc .l...Lan ..., Ce -'- a_ 

sjukhus år 1972" I ar:.lednj_:ng (~2.::'av föreslås i förevarande 

tilliiggsbudget såsoP :: ::;seY\'a tionsci.n,c:(J_ag 30. 000 mark. 

Anslaget avses :.f:'ö:::::' en grff~:1c~r2p:::i.ratio:/1 av kiJ.'u.:rgiska opera

tionsavdel::.1ingen i P3J'.lJ0and :·,rnd på;"'1.e:ad2 modernisering av 

dess utrustning; ~cill et-t belopp OI.Q 25, 000 mark, 

För grundrcpe.::'.'3.tion c;s ;11ask~_11mä3 ta::'e::.1s tj&ns te bostad avses 

4. 000 mark och för a:::i.slc.J.~t:f:)j_ng av kernilra1iepu".D.p tiJ.l ång-

pa11norna --1 0 000 marJc., 

III~ .. P.n?.:..?..!:"...YJ..s.n:in:?:~i:-:_Q.2h ... ·[);i];slP:l.P:f"fY~&~}~S~J, 
0 Ht III ~ 7 Å-:J:9nd_~k'.:'.§fii2l~· Sö_r~=§1.~1:S)S0f-f)1j_ng ,2:\! J:2rr~nt9rier och 

maskiner. 
···--•.-... =·""' 

'För erfordGr1ig svetsutrustn~nc t.t.J.1 värme och sanitets

kursen e:.nf'ordrAB :J.600 mark och p.g.a. ökat elevantal 

1.500 mart fö~ inköp av elevbord 08h stolar. 



Ht V~ 1 

1 Ht v~4 

l Ht V~.6 

Ht I:3 
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Vo Kommunikationsväsendeto 
Vägbyggnads- och vägförbättrig_gsarbeten (r). 
Tillägg 500000 marko 
~ ==-= ---

§2g~2~§_Q~g-~Q~~L_2Q~QQQ_~§E~ 0 
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Tidigare upptaget anslag för bro över Nötö jämte vägan

slutningar i Sonboda uppgick till 280.000 mark. Arbetet 

är nu i huvudsak utfört och kostnaderna belöper sig hit

tills till 295.000 mark. Återstående kostnader beräknas 

dock till c. 35.000 mark varför såsom tillägg föreslås 
50. 000 marlL 

Anskaffning av lan..2:.~vägsf§if_j§ (r). 

Tillägg 10 .. .QQ9 m~sk. 
Tillägget avser smärre tilläggsarbeten. 

Anskaffning, av mg,.iQ~de och t~änstebåt. 

1i]J.ägg 35. poo m,gtrk. 
Kostnaderna för tjänstebåten som beräknades till 76.000 

mark har genom bl. a. punktskatten stigit till 89. 000 mark. 

Den preliminära offerten för motorsläden eller hydrokoptern 

uppgick sommaren 1970 till 38.000 mark. Leveranspriset 

har nu stigit till c. 54.000 mark. Den beställda hydro

koptern är av samma typ som sjö-bevakningen beställt för 

uppgifter i andra skärgårdsområden. Utöver den s.k. 

punktskatten tillkommer oförutsedda allmänna kostnadshöj

ningar och fraktutgifter. 

l&=~~~~g~~~~1~==E~~g~g~~~~~~~~~~~~~~~· 
I. Avräknings- o_ch ränteutgifter,, 

Ränteutgift~r fö,I av landska12et u1212tagna finansierings

lån_(Jj,. 

Tillägg 300.000_~lf.· 
Redogörelse för landskapets kassasituation ingår i allmänna 

motiveringen för förslaget till årsstat för 1972. Av 

landskapet upptagna lån uppgår i detta nu till 3,6 milj. 

mark. 

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


