
Nr 39/1969. 
---

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e 1 s e s frar,1Ställning till Ål ands 

landsting med förslag till inkomst- oc h 

utgiftss t at för landskapet Ål ands enskil

da wedel under å r 1970 . 
Föreliggande budgetförslag följer i huvudsak uppställningen i före

gående års budge t. Nytillkomna ansl a g och förslag om utvidgad verksrun~ 

het på vissa områden har dock föranl e tt intagande av bl.a. nya kapitel. 

Å andra sidan utgår vissa anslag som direkt varit beroende av l a ndskaps

sl<:a tteuppbörden. 
Genom att l andskapsskat t en för utgångna uppbördsperiod upphört och 

ansl ag f ör vissa tidigare icke budgeterade ändamål upptagits har en-

skilda mede ls å rsstat f å tt en något annan karaktär än under de tre s e

naste åren . Vissa av de nya utgif tsanslagen är av genomgångEkaraktär 

såsom bl.a de understöd som avses att betalas ur Ålands penningauto

matförenings avkastning och vi lka sålunda e j belastar enskilda medel. 

Av samma karaktär är även kostnaderna för regionplaneringen. . I 
På inkom stsidan å terspeglas bortfal l et av landskapsskatteintäkter l 

i beloppe t för finansieringslån. Förverkligandet av å rsstaten i nu före-
1 

, 

slagen omfattn±ng~innebär att landska pe t tvingas l åna upp pengar 1 då ti-

digare reserverade och tillsvidare outnyttjade me del icke torde förslå I ~ 
för at t t äcka finansieringsbristen. 

Genom enskilda medel förmedlas nu vissa lagstadgade kommunala utgif

ter s å som kommunernas kostnader för central sjukhus och regionplanering 
' 

och dessutom finnes vissa andra ·utgifter som egentligen 1 ehuru icke lag-

stadgade 1 kan anses höra till kommunernas primära uppgifter. Sistnämnda r[ 

utgifter har till en del finansierets genom landskapsskatten. Sedan land

skapsskatteuppbörden för denna period upphört måste dessa utgifter in
skränkas i betydande grad eller . helt slopas. 

Enligt landskapsstyre lsens uppfattning kunde kommunerna koIJma i ett 

förd elaktigare l äge i fråga om bl.a. bärkraftsklassificeringen om dessa 

kommunala utgifter ·kunde erläggas genom en landskapsskatt som vore inrymd 

i kommunernas skattörepris. För att utreda dessa frågor och framlägga 

riktlinj er till en förnyad lagstiftning om landskapsskatt har landskaps
styrelsen tillsatt en arbetsgrupp. 

Landskapsskatten har i övri gt under 1969 uppburits för det sista av 

de för denna gång beslutade beskattningsåren d.v.s. för år 1967. De t kom

munala skattöreantalet? på vilket l and skapsskatten baseras, utgjorde i 

landskapet under sistsagda å r 80.054.642, däri inräknat de skattören9som 
motsvarar den till kormnunerna i landskapet redovisade sjömansskatten. 
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Av detta skattöreantal kom c. 1.615.000 på skattskyldiga vars skattöre

antal var så lågt att för uppbörden förutsatt minimibelopp underskreds. 

Antalet återstående skattören fördelar sig på 9.694 debetsedlar till 

ett belopp om 235. 316? 30 raark. Till dags dato har 9. 211 debetsedlar 

oetalats 9 motsvarande, inklusive tillägg, 224.895,80 mark. 

I all1;1änna E1oti veringen har icke ansetts anledning att närmare ange 

vilka anslag som föreslås utgå och vilka nya som intagits då utförlig 

redogörelse däröver ingår i detaljmotiveringen. 

Budgetens slutsumma är 2.586.748 mark, c1.v.s. en ökning från motsva

rande budget exklusive tillägg, för 1969 med c. 44 %. Det erforderliga 

lånebeloppet för att balansera budgeten utgör 304.438 mark mot 105.677 

mark i 1969 års budget, Utgiftsanslagen av investeringsnatur har minskat 

c. 83.000 mark och lånen, bortsett från ett lån under 2 Ht.V~2, med 

c. 70.000 mark. De största ökningarna hänför sig till s.k. överförings

utgifter under 3 och 5 huvudtiteln avseende hälso- och sjukvård, penning

;;.automatföreningens avkastning samt regionplaneringen. 

Beträffande de enskilda anslagen i övrigt hänvisas till detaljmotive

:ringen. Förslagsanslagen har i motiveringen på sedvanligt sätt beteck

·h:mts med (f) och reservationsanslagen med (r). En jäiilförelse med budge

.ten för 1969, tillägg ej medtagna 7 och föreliggande förslag för 1970 

,framgår av nedanstående uppställning. Förutom de totala utgifterna under 

arje huvudtitel har även, så långt möjligt, för varje huvudtitel jär11väl 

beloppen av de i huvudtiteln ingående anslagen av olika beskaf-

Skogs- och lanthushållningen 

I. · Undervisnings- och bildnings
väsendet 

Hälso- och sjukvården 

Inkomster av beviljade under
stödslån 

Övriga inkomster 

Skogs- och lanthushållning. 
Skogshushållning 

Årsutgifter 

Investeringar 

Budgetera.ts 
för 1969 mk 

207.010 

303.500 
910.000 

15.500 

357.677 

1.793.687 

203.733 
121.713 

113.713 
8.000 

För år 
1970 före
slås rnk 

214.010 

385.700 
1.500.000 

54.000 

433.038 

2.586.748 

201.015 

Minskning -
Ökning + 

+ 7.000 

+ 82.200 

+ 590.000 

+ 38.500 

+ 75.361 

+ 793.061 

2.718 

123 .·i25 + 1.412 

118.125 + 
5.000 

4.412 
3.000 

--~~-' ---------



IL Jaktvå rden 
.Årsutgif t er 

III . Lanthushållning och jorc1-
egendomar 

Årsutgif t er 

Investeringar och inlösen 

2 Ht .Undervisning och bildning. 

I.II.III. Årsutgifter 
I nvesteringa:r 

IV . Understödsanslag 

V. Lån 

3 Ht .Hälso- och sjukvård samt 
sociala uppgifter~ 
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Budgeterats 
för 1969 rnk 

20.000 
20.000 

62.020 
11 .200 

50.820 

400.944 
308.074 

4.800 

28. 5.70 
59 .500 

972.200 

F
.. 0 3 ".)_;1 
or ar Mi.~skning 

1970 före- Okning + 
olås ok 

22.000 
22.000 

55 .890 
11 .200 

44.690 

596 .020 
388.480 
20.970 
36.570 

150.000 

1 .539. 500 

+ 

+ 

+ 

2.000 
2.0CO 

0 

6.130 

+ 195 .076 
+ 80.406 
+ 16.170 
+ 8.000 

+ 90.500 

+ 567. 400 
I. Överföring av andelar i sjukhuset 

Understödsanslag 
900.000 

42.200 
(12:000) 
( 30. 000) 

+ 350.000 1.250.000 
24.500 

(500) (
( 24. 000) (-

17.700 
11.500 ) 

6.200) 
Åt l{ornmune r 
Övriga 

II. Lån 30.000 15.000 15.000 
III .Användning av Ålands Penning

automatförenings avkastning 250.000 + 250.000 

4 Ht.Frärn j ande av näringar och 
sysselsättning: 

I. Understödsanslag 
(Investeringar) 

5 Ht.Utgifter av blandad natur 
I o. II.Årsutgifter 

6 Ht.Finansieringsutgifter 

150.000 - 150.000 
50.000 50.000 

100.000 - 100.000 

41.200 187.848 

41 .200 . 187.848 + 146.648 

25 .610 62.365 + 36.755 
Summa utgifter mk :l.793.687 2.586.748 + 793 .061 

Hänvisande till ovans t ående f öreslå r landskapsstyrelsen 

Mariehamn~ 

att Landstinge t Iilåtte antaga följande 

försl ag till inkomst- och utgiftsstat 

för l andskapet Ålands en skilda medel under 

å r 1970 samt bemyndiga l andskapsstyre l sen 

a t t upptaga för å rsstatens förverkligande 

erforderl i ga l ån . 
den 10 november 1969 . 

P~;;;nds apsstyre l sens 

Lant råc{~i Isaksson 

vägnar: 
,. 

/!$~dit~'~ . 
Landskapskamr er Henrik Gustafsson. 

I 
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I N K 0 M S T E R. 

I. Skogs- och lanthushållningen. 
================================ 

1 0 Försäljning av virke från landskapets skogar .. o • o o •• o • • • 130. 000 

2; Husbehovsvirke från landskapets jordbrukslägenheter .•.• 2.000 

3 a J~rrendeavgifter . 0 • Cl 0 • 0 0 0 0 0 " 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 000 

4, Avgifter för jaktkort •••oo•••'•o••••OOo•o•o••·········· 22.000 
5. Skogvaktarens vederlag för hyres~ och övriga naturaför-

måner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 4 0 0 D 0 " Q 0 0 0 0 0 0 Ci 0 0 0 0 0 0 6 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1J 0 

6. Arrendatorer ådömd ersättning för husröta ellGr vanhävd 
Summa I kap. 2140010 

IIi Undervisnings- och bildningsväsendet. 
=============~~========================== 

2.000 

10 

1. Bidrag ur ordinarie medel för _/llands folkhögskola .... o • 187. 000 

2. Inkomster vid Ålands folkhögskole •O•Ooo••oo •o•O••• oo•o• 12.000 

). Bidrag ur ordinarie medel för Aland.s handeisskola •O•o•• 960000 

4. Elevavgifter och diverse inkoillster vid Ålanc1s handels-
sk 01 a 0 0 0 0 Q 0 0 e • 0 9 0 • 0 0 0 0 0 o 0 0 o O o 0 O 0 rll O 0 (l O O O 0 Q 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 l'l 0 Q 

5 o Kommunala bidrag.f'dr Ålands hand.els sko la •. 0. o. 0 ••• 0 o •••• 

6. Bidrag ur ordinarie medel för Ålands sommaruniversitet , 
7o Koilllllunala och andra bidrag för Ålands sollllilaru..~iversitet 

Bo Kommunala bidrag för försöksverksamhet med bokbuss •• , .. 
Summa II kap. 385.700 

III. Hälso- och sjukvården. 
=========================== 

1o Kommunernas andel i Ålands centralsjukhus' årsanskaff-
nings- och driftskostnader 

2. Kormnunernas andel i Ålands centralsjukhus' om- och till-

4.000 

32.500 

35.000 

7. 500 

11.700 

750.000 

byggnad 0 Cl • 0 0. 0 ... 0 0 "' •••• 0 Q 0 .. a 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500fil 000 

3. Avkastning av Ålands Penningc::..utomr:::.t.förenings verksamhet 250. 000 

Sulillila I I I kc-,p. 1 . 5 00. 000 

IV. Inkomster av beviljade understödslån. 
========================================= 

1 ° Räntor .. o o ••••••••• o • '° ~ • o ~ ..... o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o 9 40 o 000 

2° Avl{ort~ingar •O••••OoOO••••••'lOOOC.looooooaoao•ooooooooooo 14.000 

Summa IV kap. 54.000 

V. Övriga inkomati:::r. 
=============~=~~=== 

1. Räntor och diverse inkomster o••>•••Ooooooooooooo•ooo••• 

2. Försäljning av vissa fastigheter och byggnaCl.er 0. o. 0. 0 •• 

2.000 

2.300 



3. Indragning av utgiftsrester ....... o o o o o o o o . o o • o • o • o ••• o 

40 Indragning av reservationsanslag 0000000000••. 00000 0000• 

50 Beräknad 1::e hållning från år 1968 0 <) ö 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 c Q 0 0 0 0 0 0 Cl • 

6 
0 

J?inansieringslån .. 0 •• o ,, • f; • ~ ,,. (> '° (I • o o Q o ~ o o o o o o o o <t o o o o o o o o o 

7 
0 

Landskaps skatt o o o. • '° • e ••• ,, " o Q "' (; "' ._ ~ o o o o o o o o e " e Q o o o o o o o o o o 

8. Koruli.mnernas andel i regionplar_ering • o o o o o o o o •••• o • o o o o • 

9 0 Bidrag ur ordinarie medel fii::c regionplanering • o o o o o o o o o 

Summa V kap. 433.038 

E. Ink. 

3040438 

15.000 

54.650 

54.650 

Sur:JlTia inkomster ruk 2.586.74-8 
================~================= 

U T G I F T E R. 

1. Huvudtiteln. Skogs- och lanthushållningen. 
========================~=======~============ 

I: Skogshushållningen. 

1. Avlöningar~ 

1 skogvaktare-arbetsledare 9 grundlön (A 21) 

ålderstillägg (förslagsanslag) •o••oooo•••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •00000••••0 

140263 

3.600 

550 

lönejustering (förslagsanslag) .. o. o o o o o o. o 1o100 

2. Socialskyddsavgifter för skogvaktaren-arbetsledaren 
(förslagsanslag) Q 0 0 0 e • e 9 0 0 O 0 0 G 0 • 0 0 C) 0 0 0 0 Q 0 0 'O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Resor och dagtraktatlenten (förFJlggsanslag) . o o. o o o o o. o o o. 

4o Diverse utgifter .. ., .... o •• c. • ., °'. ~ o Q o." o o" Cl o o o o o o o o o o o o g o 

5o Avverknings- och transportkostnoder (förslagsanslag) ... 
60 Skogsvårdsarbeten av olika sl8.g (reservationsanslag) ..• 
7. Premier för skogsförsäkri:ngcir (förslagsanslag) • o o o. o o •• 

8. Premier för brandförsäkr.ing av skogsvelctarbostaden och 
ar b e tar bara cl-c 0 c 0 0 & • \) • 0 • 0 0 c 0 "' e ~ c " 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '3 0 0 0 0 c; 0 0 0 0 

9. Underhåll av skogvaktarbostaden. 000000000000•0•00000•00 

Bränsle till skogvak:tarbostaden (förslagsanslc:i.,g) •..••. o 

Skatter för landskapets skogar (förslagsanslng) •o•oo••• 

Underhåll av bostäder för skogsarbetare ••••O•o••o••···· 

Underhåll av skogsbil vägar ...• o. 0 •• 0 o o •• o o • o • o o • o o o •••• 

Pensioner (förslagsanslag) . •o•• •ooo•••o••o• o 00 ••oo 0000• 
Till landskapsstyrelsens disposition för landskapets 
skogshushållning . 0 e () 0 () 0 0 0 •• 0 0 0 0 • <> 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 Q 0 0 q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investeringar i virkestransp.0rtvägar ( reserve, tionsanslag) 
Summa I k8p. 123.125 

1 Hto 

190513 

1.650 

5.000 

550 
55.000 

10.000 

10600 

150 

800 

950 

7.500 
200 

1.500 

13.212 

500 

5.000 
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II. Jaktvården. 

1. Avlöningar~ 
jaktvårdskonsulent,årsarvode (.A 20)~ 6.753 
e,lderstillägg (förslagsanslag) •.. 0. 1. 750 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •.•. 300 
socialskyddsavgifter (förslagsanslag)i.012 

2. Till landska:psstyrelsens disposition (reservations-
förslagsanslag) 

SUillilla II kap. 22.000 
III. Lanthushållgj.ngeIL...2,9h landskapets 

j ordegend~J'.L.:: .. 
1. Husbehovsvirke för jordbruksl 3,g2nheterna (försl2gsanslag) 

2. Ko1111.1unalskatt för jordegend.oIJar , ................ o ••• o •••• 

3 F .. .. tt . h k . t-'-, . orra ningar oc orilluJ. ueer .... , , ... o •• , •••••••••• o •• o •• 

4, Ersättning åt arrendatorer för ·t..rtförda förbättringar av 
landskapets boställen (reserv~1tio11.s-förslagsanslag) •.. o •• 

5. Investeringar i egendomarna (i'örRlagsanslag) ••0•000000•0· 
6. För inlösen vid fastighetsöverl.åtelser (reservationsanslag) 

Summa III kap. 55.890 
SUillilla 1 Huvna.t::_teln 201.015 

2 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
==================================================== 

I. Ålands folkhögskola. 
1. Avlöningar~ 

1 föreståndare, grundlön(.A 26) .....• 18.889 

1 andra lärare, grundlön (A 21) ••o•• 14.263 
1 lärare i huslig ekonomi, grundlön 

(A 18) •••o········•o······•ooo••••·· 12.172 
1 handarbetslärarinna? grundlön (A 18)12.172 
1 slöjdlärare och vaktmäs tar,3, årsar-

vode (A 18) ................. ,. .....• 12.172 
husmors- och bi tr. föreståndar inne-· 

tillägg o o o o • o " o o • o • ., ,.. o e .., o • o o o o o o o o e o 619 

ålderstillägg (förslagsanslag) . •o••· 11.600 
dyrortstillägg (förslagsanslag) .....• 20900 
förhöjningar efter vissa är (~örslags-
ans 1 ag ) o o o o o o I) o o o • ., • e (I o Q o Q ., ~ o o o o Q o o o 1 I) 5 0 0 

tillfälliga föredragare och kurser.. 600 
timarvoden (förslagsanslag) . . . . . . . • . 15. 14-0 
2 hembiträden ( 9 mån. ) . . . . . . . . . . . . • . 11. 600 

J 

1-2 Ht. 

12. 185 

2.000 
7.000 
2.200 

14.690 
20.000 

10.GOO 



·-7-

extra köksbiträde (6 mån) •O•oo•oooo• 20300 

söndags- och semesterersättning •••oo 10500 

resekostnader ...... o ••••••••••• o o o o o 1. 300 

lönejustering (förslagsanslgg) ooo•o• 70100 

2 
0 

S täc.l.ning o 0 o o o o Q o o o • G • o o o o ~ .... " r. o " • ... c i;, o o (I o o o o o o o o o o o o o o o o o 

3. Socialskyddsavgifter (försl&gscmslag) • o •••• o o o o. o o o o ••• 

4. Värme, lyse och vatten (fö.csl· sanslag) . o o o o. o o •• o •• o o o 

5. una_er7isningsmateriel ocb blbltotek • 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0 0 0 0 •• 

60 Diverse 1.1tgifter . o. o .. o o o" o o o. "'Q o o o o o o o o o o o o o o <'l c o o o o o °' o o 

7. För allmän hälsovård (förslacsc:"nslag) o•oooo••OO•oo•oo•• 

8. Direktionens resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

9. Underhlll av byggnader och gårdsplan 0•00000 ••o•O•o•oo•• 

100 Understöd för mindre bemedlade elever (förslC',gsanslag) o 

11 0 Brandförsäkringar o ••• Q o • o o o ., o o o o o o ., o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o 

120 Pension9r (förslagsanslag) .. o. o. o •• o o ••• o •• o o •• o o. o. o. 

13. Till la-idskapsstyrelsens disposition för skolan • " ..... . 
140 .Avskrin1ingar (förslagsanslag) ... o. o." o o o o o,. o o. o. o. o. 

Anskaffande av inventarier till Ålands folkhögskola'~"· 

1. Avlöningar~ 

Summa I kap. 2160957 

IIo Ålands h?nd~lssko~0-.:.. 

2 yngre lektorer, årsarvode a 14.262~84 
(J\ 21 ~ o o o o o o o o • Q c a • o o o o • • o o o o o o o o o o o o o 

ålclerstillägg (förslagsanslag) 
c1yrortstillägg (förslagsanslag) 000000• 

rektorsarvode ...... o o o •• " • , , ••• o o ••••• 

8 ... rvod en . o a Cl ••••••• o Q Cl o fJ o o o • _. ,,. Q • o (l o o o o o 

direktionsarvoden ...... o ...... ·o••···· 

28.526 

1. 625 

910 

812 

2. L~OO 

1.320 

lärarnas timarvoden (förslagsanslag) .. 22.400 

hemarbets ersättning .......... o •• o • • • • • 9. 100 

lcnejustering (förslagsanslag) •o••o••• ~~QOO 

2. Hyror samt andel. i med Ålands yrkesskola gemensamma 

driftskostnader (förslagsanslag) •oooo•o•oo•oo•ooOo••·•· 

Unclervisningsma ter i el och bibliotek . o o • o •• o o • o o o • o o o o •• 

Underhåll av inventarier och maskiner o•oO• •o•o•oOo•oO•• 

5° Diverse u_tgifter •t>CIQOO•oo.:i.ooool)CO .. OQc>OC000•-0000000000•0 

Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •••000000000 ooo•o• 

Till landskapsstyrelsens disposition för skolan ••o••oo• 

Inköp av inventarier och maskiner ········••oo••ooo••o•• 

SUiill.Tia II kap. 132.493 

125.827 

3.000 

8.000 

180000 

3.500 

5.000 

350 
900 

16.260 

90000 

10000 

1.750 

20200 

13.000 

9.170 

71.093 

35.000 

4.800 

1. 000 

1.500 

4.500 
2.800 

11. 800 



III. Ålands soiillJ.aru.niversitet. 

1. Ålands sommaruniversitet ................ o •••••••••••••• 

Summa III kap. 60.000 

IV. UnderstödsanslaF:~ 

1. Understöd åt samrnanslutning2.:::.' ~ 
Ålands Sång- och Musikfö:;::-bund ...•.. 

Ålands Ungdomsförbund ..... o •••••••• 

Ålands Marthadistriktsför-~!'..1.ncl .... . 

Ålands Hemslöjdsförening ......... . 

Ålands Folkminnesförbund. ····o•••· 
Ålands Vänner . Q o o •• o ., • o o o o o o () Q o o o c 

Ålands Biblioteksförening ......••• 

Åländska Studentgillet ........•.•. 

Ålands Nykterhetsförbund ......... . 

Föreningen Hem och skola vid Ålands 

l:~l c euin 0 0 Cl • 4' 0 0 0 ., • 0 e • 0 0 (> • e .,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Studieunderstöd: 
Understöd åt mindre bemedlade elever 

från landsbygden vid Ålands lyceurn 

Understöd åt mindre bemedlade elever 
för yrkesstudier ............•..... 

Stipendiemedel: 
Ålands folkhögskola ..............• 

Ålands lantmannaskola ............ . 
Ålands kvinnliga hemslö jdsskolc-1 .. . 

Ålands husmodersskola ............ . 
Ålands sjömansskola 

Ålands handelsskola ...... , ....... . 
illand.s yrkesskola .... , ...........• 

lilands te!~niska skola .......•.••.. 

Ålands sjöfartsläroverk ........•.• 
Särskilda bildningsanordningar~ 

1.000 

1. bOO 

600 

400 

350 

250 

600 

350 

300 

300 

3.000 

3.000 

150 

200 

110 

110 

·150 

150 

200 

200 

150 

Ålands sjöfartsmuseum ..•.....•..•. 
Medborgarinstitut för exkursioner , 
Ålands Marthadistriktsförbund för 

hemslöjdens främjande ...•......••. 

.ÅJ.ands Fackliga Platsorganisation för 
kulturella kurser och föreläsningar 200 

200 

400 

200 

L·· l" ·· ~ ar ing snamnc.t ... o • = (' •• ') Q ., o ••• 0 ... 0 o o o (I o • " o o o Q o o o o o • o o o o • o • 

Räntegottgörelser för högskolstudielån .................• 

2 Hto 

60.000 

5.150 

7.420 

1. 000 

1. 000 

2.000 



~9·- 2-3 Ht. 

60 Försöksverksamhet med bokbuss ,oooo•ooo•o••••o••••••ooo• 17.000 

7. Familjebostad i Åbo studentby ••0•••••0••0•00•00•00000•• 3.000 

Summa IV kap. 36.570 

V. Lån. 
1. Lån för yrkesutbildning (reservationsenslag) 
2. Lån för förbättring av skärgårdens TV-mottagning 

Summ~ V kap. 150.000 

Summa 2 Huvudtiteln 596.020 

9000000 150.000 

3 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården samt soci~la uppgifter. 
==~==~==============~:':1:=====~========~========~============= 

I. Kostnadsandelar och understödsanslag. . . ~------=c;o:s 

1. Bidrc,g åt komnmnerna för 8:clagda konv.alescentpenningar 
(f··r 1 1 \ 0 s _ags ans ag ) 8' lit o • e • § o o ._ o o <.> o O O o o o O O o o o () O 0 O ~ O O o O 0 0 0 0 G 0 500 

2. Kostnadsandelar för Ålands centralsjukhus' årsanskaff-
nings- och driftskostnader (förslngsonslag) 7500000 

3. För reservering av platsandels:>' i 3nstal ter och kostna-
der för specialvård (reser-;ratio:nsanslag) . 0 0............ 20. 000 

4. Kostnadsandelar för Ålands c·c0ntrnlsjukhus" tillbyggnad . 500.000 

5. För rättshjälp åt mindre bemedlade ....•.. o o ••••• o o • • • • • 1 o 000 

6. Bidrag för telefonanläggningar i avlägsna trci{ter .... o • 1 o 000 

'7 o Avslrri vningnr på lån . o o o • lJ ~ • ,, .. o <> o o o o o o o o o o ,, o q o o o 0 o o o o o • 2 o 000 

i. Bosättningslån 

Summa I kap o -i. 27 4o 500 

IL Lån. 

oe•oooeooo!Joo•eoooooooooocoooe~aoooooo&oo 

Summa II kap. 150000 

III. Användning av .lllands Penningautomat
förenings avkastning. 

1. Understöd (förslagsanslag) 

a) främjande av folkhälsoarbetet ••ooo••o 75.000 

b) stödjande av barnskydd ••o•o•o••••o••• 30.000 

c) vården av psykiskt utYeckl:Lngsstörda • 25 0 000 

d) stödjande av åldringsvården •••ooo•••· 10.000 

e) stödjande av invalidvården o••o ••••o•• 10.000 

f) utvecklande av ungdomsfostran •••o•o•• 40.000 

g) skyddande och räddande av människoliv 

vid katastrofer ••o•o••··· ···••o•o•••• 11.000 

h) ordnande av semesterwöjligheter •.... ·~!. 000 

Till disposition för understöd av engångsnatur 
(reservations- förslagsanslag) 

Summa III kap. 250.000 
Summa 3 Huvudtiteln 1.539.500 

150000 

202.000 

48.000 
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4 Huvudtiteln. F'rämjande av näringar och syssel-
=====~========================================== 

~~~~~~~~= 
I. Understöd och investeringar. 

1. Räntegottgörelser för investeringskrediter (reserva-
tionsanslag) . Q ••••• o ., o o o Q "' •• d "' o o o o o o o o o o o ~ (I o o o o o o o o Q o o c 

Summa I ke.p. -~ 

Summa 4 Huvu.dtiteln --
5 Huvudtiteln. Utgifter av bla:ridac1 natur. 
=============================~=========== 

I. Sär.§kilda anslQ€..L 

1. Till landstingsprcsidiets disposition ................. . 
2. För oförutsedda utgifter till 12ndskapsstyrelsens dispi-

Si tion D o o o o •• o • o ••• o o • o ••• o • o o o o °' c o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o 

3. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •................• 
4. Kostnader för uppbärande av landskapsskatt (förslagsan-

4-5 Ht. 

1. 100 

1. 000 
100 

slag) o o • o o o •••• o •••• o o •• o • o ., o o • o o o o o " o • o o o o o o o o o o o o o o o o 5·00 

5. Bidrag för 4/mbk Pomro.erns iståndsättande 

Sumiila I kap. 77.700 
JJ~ __ Regio~8.I1~ 

~laner:u~rjldet. 

75.000 

1. Arvoden 9 resekostnader och dagtr.2Jctamenten . . . . . . . . . . . . . 7. 000 

2. Utredningar och sakkunnigRrvoden ••••o•oo• ••• , •••••••••• 8.500 
3::. Diverse utgifter "Il o o o Q o , Q o o o o o o o o Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o., 1 o 300 

4. Inventeringar och grundlägga~de undersökningar ···••o••• 12.500 
Planerings byrån.:._ 

5. Avlöningar~ 

1 planeringschef (B 3) •o····•••oo•o••···· 4-3.758 
1 kanslist (A 14) .................•.....• 10.190 

tillfällig arbetskraft ............... ····~3.400 
60 Resekostnader .. o •• - o ••• o ., o • e ., o o o Q o o o o o o o o o Cl Q " o o Q o o o o o Cl o 

7° Hyra, lyse, städning ••o••O•oooooocoooaoooooot10000000000 

8° Diverse utgifter .......... 0 •• () o Q o o o o Q o o o o o Q o o o o Q o o Cl o o o o 

9. Anskaffning av inventarier .....•.........•.....•....... 
Sociala avgifter .... 0 c Q •• o " o • o o • o o ..., o o o o o Q Q ~ o o o • o o o o o o Q o 

SUii11Ila II kap. 110.148 
Summa 5 Huvudtiteln 187.848 

57.348 
3.000 
4.200 

3.500 
9.000 
3.800 



-11~· 6 Ht. 

6 Huvudtiteln. Finansieringsutgiftor. 
==~=============================~==== 

I. .Avräknings- och 1å~gutgifter. 

1. :Beräknad brist från år 19C9 ••oo••o•o••••••oo•ooooocoooooo• 100000 

2. För utgifter i samband med den skattefinnnsiella utjäm-
ningen (reservations- förslags2Jrnlag) ..... o o o ••• o ••• o. o o •• 10. 000 

3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansieringslån 
(förslagsanslag) ., .. 0 Q. o •• G 0., o., '° o Q o o o o o o o o. o o o o o o. o. o o o o o Cl o ~~O. 000 

4., Avkortning på av landskapet trp_,YGE':JH:~ finansieringslån (för-

s lagsans 1 ag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " o • o • • • o • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • 2 • 3 6 5 

S'UJ:IDa I kap. 62.365 
SuIDL.1a 6 Huvudtitoln 62.365 

Sruilllla utgifter Ii1k 
=====~=========================== 
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~~~g1~.tJg~~x~~~~§:'!:: 
IN K 0 IVL ST ER=~ 

I. Skogs- och lanth-g.shållningen. 

I: 1. Försäljning av virke från lar_;§.slf§pets skogar. 
;;;.,= 

Anslag 130. 000 mark. Ökni~. 5. 000 marlc. 
Försäljningen under år 1970 avses omfatta i stort sett samma vir·~ 
kesmängd som år 1969. En mindre ökning av inkomsterna torde kunna 
påräknas. 

Arrendeavgifter. 

!nslaget oförändrat 58.000 mark. 
Såsom även i motiveringen på utgiftssid.Bl1 under 1 Ht III kap. fram
går kommer arrendet för tre av landskapei:s egendomar att utgå under 

1970. De nuvarande arrendeavgifterna kan bedömas såsom låga och 
landskapet bör lcunna påräkna en förhöjning. Landskaps styrelsen har 

tillsatt en kom.mitte för att utreda enligt vilka grunder arrendeav
gifterna borde utgå. Förs-lag om att anbudsförfarande skulle tilläm
pas har framlagts i landskapsstyrelsen men majoriteten har ansett 
att landskapsstyrelsen kan bedöma skäligheten av kommande arrende
avgifter och avser att utbjuda lägenheterna till nuvarande inne
havare. Anbudsförfarande konrrnr att tillämpas om arrendeförhand
lingarna icke leder till recultat. Frågan om arrendeperiodens 

längd överhuvudtaget är u:'.:lder diskussion och landskapsstyrelsen 
överväger ev. kortare a~rendeperioder och möjligheterna att omedel
bart eller i senare skede ir:.skränka arrendeområdena till förmån 
för Jomala gårds och Ålands fö:"..';:;;öksstations behov. 

Beträffande fisket avses att i arrendevillkoren tydligt intagas 
bestämmelser om att detta enbart inskränkes till husbehovsfiske. 
De nya arrendeavtalen påverkar inkomsterna i enskilda medel först 
under år 1971. 
Avgifter för jaktkort. 

Anslag 22. 000 mark. Ökning 2. 000 mar!f~~~ 

Med beaktande av vad som influtit under de senaste åren kalkyle~ 
ras med en höjning om 2. Offimark. Jnktkortsavgifterna i riket är 
väsentligt högre än på Åland. och landskapsstyrelsen anser att en 
fråga om höjning av 8.vgifterna i landskapet är aktuell för att 
kunna bekosta anläggande av jaktskyttebanor bl.a. i skärgården. 

II. Undervisnin&§.~ och bil~ningsväsendet. 
Inkomster vid Ålands folkhögskola~ 
Anslag 1 2. 000 mark. ~g i . 000 mark. 
På grund av ökat elevantal }::g,r i.nkomstanslaget höjas. 
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Bidrag ur.ordinarie medel fö:.c Ålands handelsskola~ 

Anslag 96. 000 =ma!!f:_ ÖkJli:gp~_1.l .. 500 mark. 
Anslagsbeloppet är beräkaat på motsvarande utgifter una.er 

2 Ht II kap. 
Bidrag ur ordinarie medel._f..9-LÅlands sommaruniversitet. (Momen

tet nytt). 
Ansle,g 35. 000 mark. 
Såsom i de tal jmoti vc;ring<:::;.t'. :~·ö:::- ordinarie budgeten under 5 Ht 
VII~ 3 och i detaljmotivE~:~·:Lngen för enskilda medels utgifter 
under 2 Ht III:1 föresJ~s en tindrad uppläggning av budgete
ringer_ för Ålands solilillaruni v0rsi tet. Under detta moment och 
i ordinarie budgeten unde:':' ~~ Ht VII: 3 upptaget belopp avser 
det bidrag~ som anses kunna påräknas för sommaruniversitetets 

kostnader under 1970. Motsvarande summa skulle enligt det ti
digare förfaringssättet kvarstått såsom kostnad för ordinarie 
medel. 3idraget ur ordinarie medel~ beräknas enligt de i 1969 

års ord2.narie budget angivna grunderna kunna påräknas till 

35.000 mark. 
Kommuna:a och andra bidrag för Ålands sommaruniversitet. 

Anslag 7.500 mark. 
Anslaget avser det bidrag landskapsstyrelsen hoppas kunna på
räkna från koilll1lunal t håll och andra intressenter. Mariehaim1s 
stads bidrag för 1969 års sommaruniversitet kommer att uppgå 

till 5.000 mark. 
Kommunala bidrag för försöksverksamhet med bokbuss. (Momentet nytt) 

Anslag 11.700 mark. 
För försöksverksamheten ~11ted b·)kbuss redogöres under 2 Ht IV~ 16 

i detaljmotiveringen för FL;g:.fterna. De kommunala bidragen be
räknas enligt detta till. 1 ·1. 700 mark, för vilka utgiftei' kom
munerna bör kunna pi:~räkna s~dvanligt bidrag enligt landskaps
lagen om allmänna bibliotek. 

rr:L Hälso- och ~j~kvården.!.. 
Kommunernas andel i Åla:qg_~ __ gentralsjukhus' årsanskaffnirgs- ocii 
driftskostnad~ 

Anslag 750.000 mark. ~ng 140.000 mark. 

Den genom enskilda medel erlagda koilll1lunernas andel i Ålands 
centralsjukhus' kostnader kommer att stiga gencm de kostnads
ökningar som skett för sjukhusets del. 
Kommunernas o.ndel i Ålqnds cen,tralsjukhus" om- och tillby,c:;gne,d. 
Anslag 500.000 mark. Ökning 200.000 mark. 

--""' ... ___ ___,,,..._,, '"-'-'f"'~ 

För uppbörden redogöres i detaljmotiveringen under 3 Ht I~4. 
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3 !~. ·~ ......... 

f.vkastning av Å)-a~ds P~ninga-q_tomatförenings verksamhet. (Momen
tet nytt). 

l.J.1?.slag 250.000 mark. 
För omorganisationen bet:cäf:f ande penningautomatföreningens 
verksamhet och sättet :::'ö:.r· ~['.j~:·delningen av verksamhetens netto-
avkastning redogöres i.n~.d8J_ 3 Ht III kap. i utgifts:w.otiveringeno 

Iy. InkomsteE~.§::Z .. -~.§.y}.lj.~derstödslån. 
Räntcr. 

!nsla~ 40. 000 mark. Ökr:1.Jrg_,_~§.:_2..QO mark. 
Öknine:en motiveras av ränteinkomsterna för det för finansie
ringe:;. av riksfärjan till statsverket utgivna lånet. Då detta 
lån f:-ån enskilda med.el i sin tur upptagits hos de åländska 

pennirginrättningarna har motsvarande utgiftsökning observe
rats lnder 6 Ht I: 3. 

Avkor~nin~ 

Anslag 14.000 mark. Ökning 2.000 mark. 
En m~~dre ökning kan påräknas beräknat på utelöpande lånestock. 

Y..:_ Övr}_w. inko~ster. 

FörsH;ining av viS.§.§:...1§:.§,t:~f;~eter och byggnad~. 

Anslag 2o 300 ·lH~ Ökning_.~.o 309 mark. 
Ink:msterna påräknas för försäljning av ett mindre område i 
God)y~ varom särskild framställning kommer att avgivas. 

!tr:ensieringslån. 
Ans lag 304. 4 38 mark. Öknir.g -1 98. 7 6 -1 mark . =-=-'-"'--"...-., ... - .. ,. --- ----.... _ ... ___ ·~-........,... 

Huvuddelen av ökningen kan ber.föras till det lån om 150.000 
mark som enligt motiverin,:;;e:n för utgifter unc1er 2 Bt III~ 1 av
ses utges åt Finlands RunO.radio. Till denna a.el torde landska
pet vara tvungen att upplåna beloppet på den privata marknaden 
ruedan till övriga delar ::;_Jne~ehovet i försts. hand 8.Vses täckas 
ur reserverade medel. 

J;iandskapsskatt. 
Anslag 15.000 mark. Minskning 205.000 mark. 
Beloppet avser rester som beräknas inflyta under 1970 och vilka 
tidigare icke observerats i budgeten närmast beroende på att 
det faktiska skattöreantalet i landskapet stigit till högre 
belopp än vad som vid budgeteringen kalkylerades. 
~Qlillllunernas andel i regionplanering. 

Anslag 54. 650 marlc . .Q~g.J:~~ 39.. 6~0 rnark. 
Bidrag ur ordi!!.o.:r.:_ie~d_el J:.]r regionplanering. 

Anslag 54. 650 marls..:.. Ql.fg.:~!1:&... 3~L· 650 mark. 
Hänvisas till motiveri:ugcn undeJ:' 5 Ht II kap. 



1. Ht. I~ 1. -

1 Ht.I:2. 

1 Ht.I~lO. 

-15~ 

U T G I Ji1 T E H. 

1. Huvudtiteln. Skogs- och lanthushållningen. 1 Ht. 
============================================ 

I. ~kogshållningen. 

Avlöningar. 

Anslag 19. 513 .m~. Ökning 892 mark. 
I anledning av de allmänna justeringarna av tjänstemännens 

löner i riket~ vilka avses genomföras under år 1970~ har 

för de i landskapets enskilda medel upptagna tjänste

männen motsvarande förhöjningar beaktats utan särskild 

motivering. Avlcning-P.rna har sålunda upptagits med beak

tande av nu förelip;gan.de siffror, medan de tills vidare 

icke penningmässigt fastställda justeringar som ytterliga

re tillkommer observeras vnder anslaget för lönejustering

ar, som sålunda upptagits till c. 6 %. 
Socialskyddsavgifte_r_J'ör skogvaktaren-arbetsledaren (f). 

Anslag 1. 650 mark< Ökning 450 mark. 
~~--=-=--="""=~~~~ -~-----~~~~~-

Motiveras av ökade löneutgifter, vartill observerats medel 

för eventuell förh9j:aing av arbetsgivarens socialskydds

avgift. 

Diverse utgifter. 

Anslag 550 mark •. Ökning_50 mark. 

Motiveras av smärre kostnadsökningar. 

4vverknin~s- och transportkogtnader.(f). 

Anslag 55.000 mark. Ökning 2.500 mark. 

Motiveras av ökade avlöningskostnader. 

:Bränsle till sl<;ogvaktarbos taden ( f) . 

.A...nslag 950 mark. Ökn5-ng 100 mark. 

Anslaget har tidigare varit för lågt beräknat med beaktan

de av intrsffade prJ.sförhöjningar på brännoljan. 

Pensioner (f). 
Anslag 13. 212 m0i-:§. iJisning 420 mark. 

Motiveras av de al111änna löne justeringarna och därmed i 

motsvarande fall förhöjda pensionskostnader. 

Landskapsstyrelsen har förhandsvis undersökt möjlighe

terna att för landskaIE'ts i enskilda medel upptagna tjäns

temän teckna en pensj_c" .sförsäkring, som skulle motsvara 

pensionsförmånerna 5. 1~.ndskapslagarna om landskapspensioner 
och familjepen2ir~~1.e~._ r2.i.11svidare synes en övergång till 

ett dylikt sy2bem i e ~ara möjligt. Såvitt gäller folk
högskolans tjänsternFl::. har dock situationen ändrats genom 



tillkomsten av en ny rikslag om erläggande i vissa fall 

av pensioner ur statsmedel. För detta redogöres närmare 

nedan~ 

Investeringar i virkestranspor_.:tvägar (r). 

Anslag 5.000 mar!s_ Minskning 3.000 mark. 

Planerade virkestransportvägar kommer under 1970 att ut

föras i mindre omfattning än tidigare 9 varför anslaget 

kan sänkas. 
Il. Jaktvården. 

Avlöningar. 

Anslag _9.815 mark. Ökning 396 mark. 

Anslaget för jsktvårdckonsulentens avlöning, i A 20 9 ;:iam

te tillägg har höjts med beaktande av de allmänna lönejus

teringarna. 

Till landskapsstyrclse~1P disposition (r-f). · 

Anslag 12 .18521a~i;:k. Q~2iD1t 1. 604 mark. 
Inkomsterna av jaktko:;.:'t beräknas öka med 2.000 mark. JVIed 

beaktande av upptaget _::;mslag i föregående moment observe

ras sålunda 12.185 till landskapsstyrelsens disposi

tion för övriga EcV JDktvården föranledda utgifter. 

III. Lanthushåll~en och landskapets jordegendomar. 

Kommunalskatt för ,;i9_::d,_: gendom_§y. 

Anslaget oförändrat 7.000 mark. 

Anslaget föreslås oförändrat tills vidare 9 ehuru någon 

ändring av tidigare arrendekontrakt beträffande landskapets 

egendomar icke skett. För tre egendomar utgår dock arren

det 1970. 
Förrättningar_och kommitteer. 

Anslaget oförändrat 2.200 mark. 

För syner och ekonomiska bsiktningar samt kommittearvoden 

gällande landskapets egendomar föreslås 700 mark. I övrigt 

föreslås momentet påförgs särskilda kostnader bl.a. för 

skiftesförrättningar 9 som påbörjats för samfällda fiske

vatten .vid Borgö 9 Kappalö 9 Espholm, Svinö 9 Styrsö och Bo

marsund. 

Ersättning åt arrendatorer för utförda förbättringar av 

landskapets boställen (r-f). 

Anslag 14. 690 mark. S)k:;:1.t:ng 13. 870 mark. 
Ersättning att erliigg::1r,1 i samband med betalning av arrende 

har beviljats för upptagning av stenkullar och grundför-
bä ttring på arbetarbostad vid Grelsby Kungsgård~ samman
lagt 2.600 mark samt för byggande av pannrum i torkbyggnad 



1 Ht.III~5. 

1 Ht. III ~ 6. 

Ut 0I~1. 

vid Haga Kungsgård 9 2.000 mark. 

Vid slutsyner på de av landskapets gårdar vars arren

detid utgår 1970 kan det bli aktuellt att inlösa arrenda

torerna tillhöriga elektriska anläggningar och ersätta 

eventuellt andra grund.förbättringar, för vilket ändamål 

observeras 10.000 mark. 

Investeringar i egendomarna (f). 

Anslag 20.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

Landskapsstyrelsen avser låta utföra grund.reparation av 

en arbetarbostad på Bomarsunds gård. Av inbegärda entrepre

nad.anbud uppgår det lägsta till 20.000 mark. 

För inlösen vid_ fas.ti.ghets.'.:Jverlåtelser (r). 

Anslag 10.000 mark. Minskning 40.000 mark. 

Inräknat det under år 1969 upptagna anslaget och nu före

slaget belopp utgör summan disponibla medel för utövande 

av lösningsrätt vid överlåtelse av fastigheter till per

soner som icke innehar hembygdsrätt 157.411 mark. 

2 Huvud.titeln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
=================================================== 

I. Ålands folkhögsko~. 

Den 1 januari 1970 träder i riket i kraft en ny lag an-

gående understöden ao + 
.; folkhögskolor. Bidragsgrunderna änd~ 

ras därvid så 9 att bidrag för avlöningskostnader utgår med 

90 procent av godkända avlöningar och för övriga till bi

drag berättigade utgifter med 70 procent. Sistnämnda bi

dragsprocent kan dock av särskilda orsaker höjas med högst 

15 procent. Understödet har hittills utgått med samma pro

centsats9 normalt 70 procent och eventuell förhöjning med 

högst 15 procent 9 oberoende av de godkända utgifternas 

art. 

Nyreglering av de för folkhögskolans personal utgående 

pensionerna sker 9 delvis i samband med ovanstående ändring 

av understödsgrunderna 9 såsom närmare nedan under 2 Ht. 

I~l2 framgår 9 från den 1 juli 1969. 

En reglering 1 enlighet med den nya lagstiftningen tor

de icke i nämnvärd grad påverka budgeteringen för ordina

rie bidrag år 1970. 

Avlöningar. 

Anslag 125~827 iE~· Ökning 9.206 mark. 

Såsom nytt undermoment observeras förhöjningar efter vissa 

år, avseende beviljat kompetenstillägg åt andra läraren 

och handarbetslärarinnan 9 medan arvodet för tillsyn av 

värmepannan utgår. Höjningen av anslaget för timarvoden 
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med 4.000 mark betingas dels av att de nya timlärarna har 

högre kompetens och dels av en planerad kurs i maskin

skri vning. Arvodet för hembiträdena kan minskas då över

tidsarbete förutsättes icke behöva ske i samma utsträck

ning som tidigare. 
I övrigt föreslås inga förändringar förutom de juste

ringar av löneanslagen som hänför sig till de allmänna 

lönejusterilgarna. 

Socialskyddsavgifter (f). 

Anslag 8.000 mark. Ökning 500 mark. 

Motivering som under 1 Ht.I:2. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Anslag 3.500 mark. Ökning 500 mark. 
Förutom löpande utgifter avseende undervisningsmaterie.l 

och dess förnyelse föreslås nyanskaffningar till bibliote

ket av bl.a. erforderliga uppslagsverk. 

Diverse utgifter. 

Anslag 5.000 mark. Ökning 1.300 mark. 
På grund av stegrade allmänna utgifter och utvidgad under

visning erfordras förhöjning av tidigare anslag. 

Direktionens resor och dagtraktamenten (f). 

Anslag 900 mark • .Qlg1.inf; 100 mark. 

Motiveras av ökat antal sammanträden. 

Underhåll av byggnader och gårdsplan. (Rubriken delvis änd

rad). 
Anslag 16. 260 mark. Ökning 6. 4.60 mark. 

Underhållet avser målning invändigt och utvändigt av rek

torsbostaden~ 2.400 mark~ reparation av skolans innertak 9 

c. 1.200 mark~ renovering såväl invändigt som utvändigt 

av Kavaljersflygeln och inredning av ett nytt elevrum till 

en beräknad kostnad om c. 6.850 mark samt reparation och 

målning av kök~ fem rum samt husmoderslägenhet vid interna

tet till en beri::t.knad kostnad om c. 5.800 mark. Genom en 

grundlig översyn av byggnaderna 1970 förutsättes underhålls
anslaget därefter kunna minskas.Genom omdisponering och 

iordningssttillande av extra utryrn.uen >i·)91yaljersflygeln 
har elevantalet kunnat h,:Jjas från 38 till 42. 

. . -
llJnders.töd för ni:i:ldre .beuedlade, elever ( f). 

ctl..nslag 9. 000 ~iq,r]f,. Qfil:±.ing 1.000 uark. 
Motiveras av ökat ant2l elever. 
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Brandförsäkringar. 

Anslag 1.000 mark. R;'Iinskning 1.200 ma.rk. 

Med beaktande av gällande brandförsäkringsbelopp som an

ses tillräckligt har tidigare anslag beräknats för högt. 

Pensioner (f). 

Anslag 1.750 mark. Minskning 15.250 mark. 

I landskapets enskilda medel har de i enlighet med land

skapets pensionslagstiftning beviljade pensionerna för Å

lands folkhögskolas lärare påförts folkhögskolans utgif

ter. På dessa pensionsutgifter har beräknats sedvanligt 

bidrag ur ordinarie medel. För folkhögskolornas del i ri

ket har på enahanda sätt enligt den hittills gällande la

gen om understöd åt folkhögskolor utgått statsbidrag på er

lagda lärarpensioner. Den nya lagen om statsunderstöd åt 

folkhögskolor förutsätter att personalens pensionsfråga 

ordnas genom den konu11unala pensionsanstal ten men, i den mån 

så icke är fallet, skall gälla vad i lagen av den 13 juni 

1969 om vissa pensioner 1 som skall betalas av statsmedel, 

är stadgat. 

Även om motsvarande landskapslagar tills vidare icke 

har ändrats eller st:iftats anser landskapsstyrelsen att 

ovannämnda stadganden i rikslagstiftningen kan tillämpas 

när det gäller pensionerna vid folkhögskolan. 

Lagen om statens öv0rtagande av vissa pensioner innebär 

att staten från föreningar, samfund .etc. övertar och er

lägger de pensioner för vilka i lag stadgats om statens 

deltagande i pensionsavgifter eller erlagda pensioner. 

Å andra sidan skall till lagstadgat bidrag berättigad in

stitution eller samfund fortsättningsvis stå för sin andel 
av pensionsutgifterna, som avdrages vid uträknandet av 

statsbidraget för övriga härtill berättigade utgifter. Ut

räkningarnä av pensionskostnadsandelen, den s.k. själv

rrskandelen9 sker enligt i lag närmare fastställda grunder 9 

som baserar sig pä bidragsprocenterna, erlagda löner och 

erlagda pensions- eller pensionsförsäkringsavgifter. 

För Ålands folkhögskolas del skulle en preliminär ut

räkning utvisa att folkhögskolans kostnadsandel för pen

sionerna, för vilken sålunda icke ytterligare bidrag er

hålles 9 under år i97r) kan röra sig om c. 2. 000 mark. Er

läggandet och övriga kostnader för pensionerna från folk-
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högskolan skulle redan från den 1 juli 1969 överföras till 

ordinarie medel. 
Till l:andskapsstyrelsens disposition för skolan. 

Anslag 2.200 mark. Ökning 1.200 mark. 

Anslaget föreslås höjt för att möjliggöra utarbetande av 

en ny broschyr över sJ':o1an samt för åtgärder och utgifter 

i anledning av skolc: .. nL::: 7~'-års jubileum år 1970. 
Avskrivningar (f). 

Anslag 13.000 mark. Q1~ning 1.000 mark. 
Beloppet av avskrivningarna föreslås till samma summa, som. 

vid fastställande av ordinarie bidraget upptas såsom amor

tering vid beräknandot av hyresvärdet för skolans egna 

byggnader under år 1970. 
Anskaffande av inventarier till Ålands folkhögskol.§:.• 

Anslag 9.170 mark. Ökning 6.370 mark. 

Höjningen motiveras i främsta rummet av de nyanskaffningar 

som föreslås för skolans kök, bl.a. utbyte av tidigare o

moderna och ineffektiva spisar. Av övriga anskaffningar 

observeras köp av symaskin till handarbetsundervisningen 

och en overhead-projekter. 

II. Ålands handels skola. 
Avlöningar. 

Anslag 71.093 mark. Ökning 8.490 mark. 

Anslaget avseende lärarnas timarvoden har höjts med beak

tande av att handelsskolans klasser kommer att ha frivil

lig tyska instundande läsår. Under avlöningsrnomentet upp

tagna arvoden avser d.e1s en förhöjning av arvoden åt kans

list, ekonom och vaktrc:ästare samt dels, såsom en ny utgift, 

arvode åt hälsosyster för elevernas hälsovård. 
Ökningarna i övrigt hänför sig till lagstadgade tillägg 

och justeringar baserade på de allmänna löneökningarna. 

Hyror 9 samt andel i ~ned Ålands yrke sskola gemensamr.Lia drifts
kostnader (f). 

Anslag 35.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Anslagsbehovet stöder sig på för tidigare år uträknad an

del i de med Ålands yrkesskola gemensamma driftskostnaderna 

och har tills vidare upptagits för en reglering av dessa 

i enlighet med tidigare tillämpade grunder. I den mån yr
kesskolans verksamhet utvidgas i sturre omfattning än han

delsskolan kan tidigare tillämpade fördelningsgrunder tas 

under omprövning. 
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Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Anslag 4.800 mark. Ökning 800 mark. 

343 2 Ht. 

Föreslås höjt fd,r att möjliggöra inköp av AV-hjälpmedel. 
Socialskyddsavgifter (f). 
Anslag 4. 500 mark . .Q,kninpi..JOO mark. 
Motivering som under l Ht.I:2. 

Till landskapsstyre,J-sens disposition för skolan. 

Anslag 2.800 mark. Ökning 800 mark. 

Motiveras av kostnade:r·na för specialkurser? elevernas stu

dieresor samt förberedande undersökningar för uppförande 
av egen byggnad för handelsskolan. 

Inköp av inventa,Eier och maskiner. 

Anslag 11.800 mark. Ökning 9.800 mark. 

Av anslaget avses 2.000 mark för inköp av en overhead

projektor jämte kopieringsapparat, inköp av förvarings

skåp för 800 mark samt för undervisningen i matematik och 

kontorsgöromål 9 anskaffning av kalkyleringsmaskiner för 

c. 9.000 mark 9 avsedda att göra eleverna hemmastadda i an

vändningen av dylika maskiner, som blivit allt vanligare 
på arbetsplatserna. 

III. Ålands sommaruniversitet. (Kapitlet nytt). 

Ålands sommarun-tversi~!'~· (Tidigare 2 Ht.III:4). 

.Anslag 60. 000 ma!'lL ()ls_gi11g~ 4 7. 500 mark. 

För sommaruniversitetets verksamhet under år 1969 har redo

gjorts i ordinarie budgetens motivering under 5 Ht.VII:3. 

Såsom av motiveringen under nämnda moment framgår föreslår 

landskapsstyrelsen 2,tt bruttokostnaderna för Ålands sommar

universitet påföres landskapets enskilda medel. Bidrag ur 

ordinarie medel äve11som från andra intressenter har därvid 
upptagits på enskilda ruedels inkomstsida. 

Sommaruniversitetets verksamhet 1970 föreslås fortgå i 

huvudsak enligt sam11m linjer som år 1969. Den egentliga ök

ningen av kostnaderna för sommaruniversitetet uppgår till 

10.000 mark. De utgifter, som icke kan påräknas i bidrag~ 

kommer sålunda att belasta enskilda medel. 

För närvarande planeras att föreningen Nordens ungdorns

stämma år 1970 skall förläggas till Mariehamn. En samordning 

beträffande tidpunkten för denna och sommaruniversitetets 

termin anses önskvärd.Bl.a. skulle deltagarna i stän:m1an ha 
möjlighet att få grundlig orientering i åländska förhållan
den och problem., 
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Ordningsnumren för de följande kapitlen har ändrats. 

IV. U11~erstödsanslag. (Tidigare kapitel III). 

Understödsanslagcm undl:;r kapitlets moment 1, 2 och 3 har 

upptagits till oförändrade belopp. Moment 4 överflyttas 

till ovanstående nya III kap. 9 varför ordningsnumren på 

de följande momenten _:iar ändrats. 

Räntegottgörelser __ fC5:-c __ l~!Jgskolstudielån. 

Anslag 2.000 mark. _:1~1A:c1g 500 mark. 
Räntegottgörelser för högskolstudielån utgavs första året 

1969. Landskapsstyr<::1sen har vid beviljandet utgått från 

att låntagaren själv skall erlägga en ränta om 2 % medan 

resten skulle utgör~s av räntegottgörelser ur landskaps

medel. För att ernå en viss samstämmighet med de förmåner 

som erbjudits vid den tidigare direkta långivningen har 

landskapsstyrelsen 9 med avvikelse från Åländska student

gillets förslag 9 beviljat räntegottgörelsen för en tid oo 

6 år 9 där studentgillet föreslog 4 år. Den av långivaren 

uppburna räntan har även visat sig lägre än vad som tidi

gare förutsatts. Landskapsstyrelsen har vid beviljandet 

av räntegottgörelser beaktat ovanstående men även utgått 

från de totalsmm:aor för lånestock och räntegottgörelse
summor som nämndes i budgetmotiveringen för 1969. Då ränte

stödet i medel tal ko1m11er att belöpa sig till 4, 5 % har 

landskapsstyrelsen för 1969 beviljat stödet för ett sam

manlagt lånebelopp om c. 22.000 mark. För 1970 erfordras 

sålunda med till~-t111pning av samma principer ett belopp om 

2. 000 1nark. 

Med beaktande 8.V den under året tillkomna utvidgningen 

av stödåtgärder föT högskolestuderande i riket och de tills 

vidare goda erfarer.hcterna vid beviljandet av räntegott

görelser ur enskilda nedel föreslås den direkta längivning

en slopad • 

Försöksverksamhet :med bokbuss. (Momentet nytt). 

Anslag 17.000 mark. 

Landskapsstyrelsen uppdrog 1968 åt biblioteksinspektören 

att i samråd r11ec1 delegationen för bi blioteksärenden utreda 

möjligheterna till bokbussverksamhet i landskapet samt att 

efter hörande av kommunerna till landskapsstyrelsen inkomma 

rned eventuella förslag innefattande kalkyler över beräk

nade kostnader och kostnadsfördelning. 
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I en till landskapsstyrelsen inlämnad utredning före

slås försöksver~samhet med bokbuss i landskapet under hös

ten 1970 och våren 1971. Enligt förslaget skulle bokbuss

verksamheten under denna försöksperiod kunna omfatta fasta 

Ålands kommuner .inklusive Marieharnns stads ytterornråden 

och de skärgårdskom1:Juncr 7 Föglö och Vårdö 9 som för närva

rande har tillräckligt snabba bilfärjeförbindelser. En 

försöksverksamhet bc:'.'.'<lE; till en början fås till stånd för 

att sawla erfarsnheter under vinterhalvåret beträffande 

intresset för sådan verksamhet, lämpliga rutter för bus

sens behövliga kapacitet och de kostnader verksmnheten 

skulle; medföra. Därv:..d kunde också utrönas, huruvida den 

nuvarande biblioteksorganisationen lider av sådana brister 9 

som kan avhjälpas med den ambulerande verksamheten och i 

vad mån den lokala biblioteksverksarnheten möjligen kunde 

inskränkas eller upphöra. 

För att undvika onödig omgång inför starten borde verk
samheten ordnas i landskapets regi då bildande av nödiga 

interkommunala organ torde ta för lång tid i anspråk. 

Kostnadsberäkning har gjorts för en mindre biblioteks·

buss med ett bokbestånd på 1.500 band. För att täcka de 

avsedda komraunernas behov beräknas sex rutter vara erforder

liga, vilka skulle köras tre i veckan, med andra ord skul

le varje rutt kdras varannan vecka. Enligt det billigaste 

och av biblioteksinspektören och biblioteksdelegationen 

omfattade alternativet skulle en tre månaders verksamhet un

der 1970 beräknas till 170000 mark. Alternativet avser att 

buss upphyres för änd.a'nalet och inredes för c. 60 hyllrae

ter böcker och en -b~blioteksdisk med bokband i första hand 
från landskapsbibliotekets bokförråd. 

Kostnadsfördelningen kunde lämpligen under försökstiden 

bli den, att landskapet erlägger 1/3-del medan 2/3-delar 

fördelas på kommunei·na. llärvid borde hänsyn tagas till att 

Mariehamn endast beträffande ytterornrådena drar nytta av 

verksrutlheten. Kostnaderna kunde mellan kommunerna delas 

enligt mantalsskrivna invånare. Enligt stadgandena i land

skapslagen om allmänna bibliotek, kan utgifterna för kommu

nerna betraktas såsom normala biblioteksutgifter för vilka 
landskapsbidrag erlägges med 2/3-delar till landskommun 
och 1/3-del till staden. 
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De kommunala bidr<;lgen för bokbussverksamheten har upp~ 

tagits under inkomster II~8 till 11.700 mark, medan reste

rande del skulle belasta enskilda medel. 
På grund av ärendeis i detta skede brådskande natur har 

konnnunernas utlåtande tills vidare icke inhämtats och det-

ta avses ske först sedan landstinget fått uttala sig i 

ärendet. 
Familjebostad~ i _jbo studentb~ (Momentet nytt). 

Ansl.__ag 3.000 ma,rk. 
Andra etappen av utbyggnaden av ·studentbostäder för stu

derande vid högskolorna i .Åbo planeras. Redan i det första 

skedet deltog landskapet liled en donation om 6.000 mark 9 

vilket gav rätt t.111 två s.k:. namnhem. Andra skedet avses 

omfatta 126 fani.l j (;;be städer och 180 enkelrum. Landskaps sty

relsen anser att land,::;kapet även nu borde delta med i förs

ta hand bidrag för •311 faniljebostad. Erforderligt belopp 

för erhållande C.'.V s,k. nawnrum är 6.000 mark, vilket före

slås fördelat på två ~r. 

V. Lån. 
Lån för yrkesutbildning (r). 

=A=n~s=l~a~g""'--'~-~r=na~r=l=~· ~nskning 40.000 mark. 
Genom den utvidgning och utveckling av studiestödsyste

met, som även ko:rnuer att omfatta i huvudsak den krets av 

studerande, som erhållit lån ur förevarande moment, före~ 

slås lån.givningen tills vidare slopad. Moriientet har tills 

vidare bibehållits för att anslag eventuellt senare skall 
, 

kunna upptagas om den föreslagna lagstiftningen icke visar 

sig helt tillfyllest, I den mån behov kan yppas under lo

pande budgetår finnes tills vidare reserverat 7.500 mark 

frän årets och föregående års anslag. 

Län åt högskolstuderand~. 

Minskning 4.500_rili§:_f1~· 

Anslaget föreslås utgå med hänvisning till motiveringen 
under 2 Ht.rv~s. 

Lån för förbättring av ~kärgårdens TV-mottagning. (Momen
tet nytt). 

Anslag 150. 000 lila~. 

Mellan Ålands landskapsstyrelse och Oy Yleisradio AB ftar 

förts underhandlingar om ingående av ett nytt avtal an
gående radiobolagets utsändning över landskapet Åland av 

? 
' 0 
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såväl radio- som televisionsprogram. Parterna har vid för- .1:.· 

handlingarna överenskornmi t om att förutsättningar omedel- • 
' 

bart bör skapas för återutsändning av Sveriges radios te- I 
levisionsprogram 1 över de östra åländska skärgårdskommu- ~ 

nerna. Rundradiobolaget bör stå för samtliga kostnader för ] 

uppförande av de sändare? som enligt huvudavtalet skall 'j 

inrymmas i Ålandssändaren ävensom för deras drift. Land- ' 

skapsstyrelsen måste påtaga sig ansvaret för rätten till 

återutsändning av Sveriges radios televisionsprogram 1 såvitt 

fråga är om upphovsmännens rätt till ersättning och frå

gor av juridisk nat1Jr. Förhandlingarna med vederbörande 
intressenter i Sverige har utvecklats i positiv riktning. 

Kostnaderna för den tekniska apparaturen 9 som skulle 

erfordras för återutsändning över den östra skärgården av 

Sveriges radios TV 1 har preliminärt beräknats till 

460.000 mark. 

, Radiobolaget har låtit landskapsstyrelsen förstå, att 

bolaget för närvarande icke har tillgängliga medel för an
skaffningen av ovannämnda tekniska apparatur. Mellan berör

da parter har därför diskuterats ett sådant arrangemang 9 

att landskapet genom lån skulle bidra@till finansieringen. 

Orn9 enligt planerna, Ålandssändaren skulle inleda sin verk

samhet den 1 januari 1970, och, i fall nödiga medel för 

anskaffning av ovannämnda apparatur kunde hopbringas, har 

rnan beräknat att återutsändningen av Svergies radios TV

program 1 kunde inledas hösten 1971. Under år 1970 skulle 
av rundradiobolaget förutsatta mätningar och undersökningar 
verkställas i skärgården. 

Landskapsstyrel sen har icke möjligheter att å t1uinstone 

på en gång ställa till rundradiobolagets förfogande större 

belopp än det nu föreslagna. I nu föreliggande budgetför
slag har landskapsstyrelsen alltså föreslagit 150.000 mark 

såsom lån för den tekniska apparaturen, som erfordras för 
återtusändning av Sveriges radios televisionsprogram 1 i 

östra skärgården. Den i spörsn1ålsväg · väckta frågan om Sve

riges TV 2 är föreElål för landskapsstyrelsens uppmärksamhet 
men har i detta skede icke föranlett något förslag. 
Lån för grundreparationer av föreningslokaler. 
Minskning 15.000 mark. 

Anslaget föreslås utgå på grund av brist på medel. 
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I. Kostnadsand~l~r och understödsanslag. 

3 Ht. 

Bidrag åt kornmunern& för erlagda konvalescentpenningar (f ). 

Anslag 500 mark. MinskninJS 1. 500 mark. 

Föreslås minskat då behovet 9 bl.a. genom tillkomsten av 

s jukförsäkringsersä ttning.arna 9 kan fyllas med föreslaget 

belopp. 

Kostnadsandelar -(ör Ålands centrals;jukhus' årsanskaffnings

och driftsko~tnader (f). 

Anslag 750.000 mark. Ök1'3:ing 150.000 mark. 

Genom kostnadsökn.ingar och nyanställningar samt allmänna 

förhöjningar i lönenivån beräknas de genom landskapets en

skilda medel erl"::i,gdc:. kor::.mmnala kostnadsandelarna stiga. 

Nedsättningar åt ekonomiskt svaga kommuner för deltagande 

i kostnaderna för Ålands centralsjukhus. 

Minskning 7.000 mark. 

Nedsättning har tidigare erlagts av den skillnad som upp

kommit mellan d.e till enskilda medel av kommunerna erlag

da andelarna för centralsjukhuset och de från enskilda me

del i sin tur till ordinarie medel utbetalade andelarna 

för 11 kommunernas sjukhus 11 • J)å olika faktorer medverkat till 

att ovanstående behållning icke mera återstår och då kom

munernas bärkraft redan beaktats genom skattöresprincipen 

föreslås anslaget utgå. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

För reservering av platsandelar i anstalter och kostnader 
för specialvård (r). 

Anslaget oförändrat 20.000 mark. 

Av anslaget föreslås fortsättningsvis få erläggas den kom

munala understödsandelen av vårdavgiften för åländska pa

tienter vårdade vid Åbo radiumhem, för närvarande 9 mark 

per vårddygn och en årlig avgift om 2 penni per mantals

skri ven person i landskapet. Då behovet av bidrag åt pa

tienter som erhållit specialvård i sjukhus utom landskapet 

genom sjukförsäkringsersättningarna minskat, föreslås för 

detta ändamål 3.000 mark. 

Landskapsstyrelsen har accepterat ett erbjudande från 

Kårkulla centralansts.l t, som innebär att vid centralanstal

ten, räknat från år J_969, ställes två platser till land

skapsstyrelsens fö c;gcmde avsedda för patienter från 
små och ekonomiskt ffraga korni.TJ.uner inom landskapet. Land-
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skapsstyrelsen har beslutat att dessa två platser får ut~ 

nyttjas av patienter från 9 i första hand, kommuner med 

bärkraftsklass 1-3 och att den ena platsen borde utnyttjas 

för längre tidsvård medan den andra skulle reserveras för 

undersöknings- och infektionsfall med kortvarig värdtid. 

På detta sätt skulle åtminstone en del av de åländska kom

munerna kunna utnyttja Kårkulla centralanstalt då synbar

ligen andra korni:nuner än Mariehamns stad och Jomala icke 

haft ekonomiska möjligheter att reservera erforderliga plat

ser. 
Vårddagsavgiften som 1969 var 27 9 50 mark erlägges för 

ovannämnda två p1Gtsor förhandsvis av landskapsstyrelsen9 

som förbehållit sig rätt att inkräva hela denna avgift el

ler del därav 9 beroende på omständigheterna. 

Kostnadsandelar för ltlands centralsjukhus' tillbyggnad. 

Anslag 500.000 mark. ÖknlJ:lg 200,000 mark. 

Kommunernas andel .i llands centralsjukhus' tillbyggnad skall 

enligt landskapslagv1 ull} fördelning av anläggningskostnader 

av den 4 april 1968 fi::irdelas mellan kommunerna i förhål

lande till medeltalet av skattören för åren 1968-1970. I 

lagen förutsatt förskott uppbäres av kommunerna år 1970 

till ett belopp orn 500.000 mark. Slutlig avräkning beräk

nas kunna ske 1971. Kostnaderna för tillbyggnaden 9 som på

börjades 1969 har beräknats till 4,8 milj. mark, varav på 

kommunerna skulle falla 1/3-del eller c. 1,6 milj. mark. 

Byggnadsarbetena beräknas kunna slutföras inom år 1970. 

Understöd åt organisationer och föreningar. 

Minskning 6.200 mark. 

Under 1969 fördelades anslaget enligt följande: 

Folkhälsan på Aland för allmän verksamhet 500 mark; 

för upprätthållande av sjöräddningsstationer 5.000 mark; 

för semester åt mj_ndre bemedlade husmödrar 200 mark; samt 

för underhåll av ambulansbilar 500 mark. 

I enlighet med mot.i veringen för 1969 års budget och då för 

samtliga uppräknade ändamål motsvarande anslag bör utgivas 

av avkastningen från penningautomatföreningens på ltland 

verksamhet föreslås anslaget utgå. 

För tandvård i ~§x~.e_g. 
Minskning 3.000 mark. 
Tidigare anslag avF~g att under en övergängsperiod täcka 
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merkostnaderna för anlitande av hälsobåten Gullkronan vid 

skolbarnsundersökningar. Med beaktande härav och då kom

munerna i skärgården torde kunna ordna sin skoltandvård 

i anslutning till andra kommuners tandvårdsverksmnhet före

slås anslaget utgå. 

II. Lån. 

Bosättningslån. 

Anslag 15.000 mark. Anslaget oförändrat. 

Då behovet av lån har varit stort och det synes fylla en 

viktig uppgift föreslås fortsättningsvis 15.000 mark. Då 

landskapsstyrelsen erfarit att försäkringsbolag på rela

tivt fördelaktiga villkor för låntagaren beviljar bosätt

ningslån torde c:mslaget kunna in-skrän.kas och eventuellt 

slopas år 1971. 

Lån åt organisationer för sociala uppgifter. 

Minskning 15.000 mark. 

Det tidigare låneanslaget, som 1969 utgavs åt Föreningen 

Folkhälsan i Finströw r. f. för uppförande av en barn träd

gård i Godby, föresläs i brist på medel utgå. 

III. AnvändniY.Lgen av Alands Penningautomatförenings 
avkastning. (Kapitlet nytt). 

I enlighet med ett förslag till penningautomatförordning 

för landskapet J\land. föreslås en ny- och omorganisation 

av denna verksamhet. Förslaget innebär också att i enskil

da årsstaten intages ärligen ett anslag, som uppskattas 

motsvara föreningens nettoavkastning för föregående år. 

Nettoavkastningen fördelas av landskapsstyrelsen i enlig

het med de riktlinjer som landstinget sålunda i samband 

med behandlingen av enskilda medels budget fastslår. 

Avkastningen skall användas såsom understöd åt allmännyt

tiga samfund och stiftelser, vilkas verksamhet omfattar 

i förordningen närmare angivna områden. På penningauto

rnatföreningen ankommer fortsättningsvis att driva verksam

heten~ att bistå landskapsstyrelsen, att övervaka användning-;j 

en av medel samt att göra förslag om medlens fördelning. 

År 1969 fördelades sarnmc1nlagt 198. 500 mark. Den nettoav

kastning so:rn beräknas st& till förfogande för fördelningen 

1970 uppskattas nu 11 250.000 mark. De i sifferbudgeten 
upptagn-a anslagsbel c~:;psn motsvarar i huvudsak fördelningen 
1969. Landskapsstyri:: =~P8i1 föreslår att fördelningen. sker i 
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huvudsak enligt samma förhållande, dock så att enligt pröv

ning vid behov anslagen får överskridas i det fall penning

au tomatföreningens avkastning visar sig större än beräknat. 

Då behoven kan variera rätt kraftigt från år till år9 

föreslås också att landskapsstyrelsen för särskilda av de 

i lagen och förordn.ingen uppräknade ändamålen får dispon""

ra ett visst belopp r anslag av engångsnatur som i nu 

förevarande budget uppgår till 48.000 mark. 

4 Huvudtiteln. Frärajande av näringar och sysselsättning. 
=========================================~============= 

I. UnderstQd och investeringar. 

Räntegot_igörelsE?r fd];~~steringskredi ter (r). 

Anslag -= ro.ark. Minskning 40.00() mark. 
:Det av regeringen framlagda förslaget till u-områdesindel

ning i samband med förnyandet av lagstiftningen; som avser 

att främja dess2 områdens utveckling 1 innebär att hela land

skapet Åland skulle placeras i u-områdeszon II. Såvitt 

rör den del av utvecklingslagstiftningen 9 vilken hänför 

sig till landskapets kompetens 1 kommer landskapsstyrelsen 

att till landstinget avlåta motsvarande lagfrmnställningar. 

Räntegottgörelser för investeringskrediter på fasta 

Åland har enligt ghllande lag beviljats endast ur enskilda 

medel. Genom att hela llcmd nu hänföres till utvecklings

område torde den nya lagstiftningen innebära att utveck

lingsomrädeskrediter och härför avsedd räntegottgörelse 

kan beviljas för investeringar inom hela landskapet. Då 

den nya lagen ersåttc::r den hittills gällande och tillämp

ningsområdet utvidgas borde till denna del icke mera er

fordras räntegottgörelser ur enskilda medel. 

Emellertid h,c:::,r den egentliga skärgården inom landskapet, 

ehuru den på rent siffer:wässiga grunder bort hänföras till 

utvecklingsområdeszon I, liksom landskapet i övrigt hänförts 

till zon II. På denna grund avser landskapsstyrelsen vid 

frarnläggandet av ny lagstiftning om investeringskrediter 

taga hänsyn till detta förhållande och ur enskilda medel 

föreslå att skärgården koDpenseras för de förmåner, som 

den fått avstå genom den ändrade zonindelningen. 

I fråga om räntegottgörelsen kan nämnas att under de 
två första åren från det investeringen slutförts skall rän

testödet utgå inom zon I med 100 % och inom zon II med 80 
% av den ränta kreditanstalten uppbär och därefter, under 
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de två följande åren inom zon I 50 % och inom zon II 40 

% av kreditens ränta. Räntestödet inom zon I avses gälla 

högst 60 % av investeringens totalbelopp och inom zon II 

högst 50 % därav. 
Avsikten är j_cke att från detta anslag kompensera skill

naden i de lättnader i statsbeskattningen som gäller zon I 

och II. Även när det gäller skiljaktigheter i andra avse·~ 

enden 9 bl.a. i fråga om yrkesundervisnihgen avses icke hel

ler nu någon kompensation ur enskilda medel utan kommer 

landskapsstyrelsen att i de särskilda lagframställningar9 

som gäller utvecli::lingso:mrådena närmare teröra denna fråga. 

Såsom i allmänna :t110ti veringen till ordinarie årsstaten 

framhålles k01m"1er rikslagstiftningen redan från början av 

år 1970 att tillfuapas av landskapsstyrelsen. Då riksdags-

behandlingen ännu icke är slutförd och då motsvarande 

landskapslagstiftnlng .cEås te förberedas noggrant för att 

tillvarataga hela landskapots intressen kommer landskaps

styre lsens frarnstäl.lringar rörande utvecklingsstöden att 

föreläggas landstinget först under vårsessionen 1971. 

Då år 1969 upptagn2" och från är 1968 reserverade medel 

förslår till erl8.ggande av hittills beviljade räntegott

görelser och yttc:;rligar? är tillfyllest för att medgiva 

kompensation till skärgården i enlighet med ovanstående 

erfordras icke ytterligare medel för är 1970. 

För sysselsättnings- och indust:rlaliseringsändamål (r). 
Minskning 10.000 mark. 

l_nvesteringar för skapande av n:ya arbetsplatser. 

Minskning 100.000 Dark. 

Vardera anslaget avsåg ändamål för vilket landskapsskatten 

skulle utnyttjas och deras upptagande i budgeten ·~. är i nu

varande liige helt beroende av denna skatt. 

5 Huvudtiteln. Utgifter av blandad natur. 
======================================== 

I. Sär.0 skilda anslag. 

Kostnader för 1~ppbärande av _landsl§psskatt ( f). 

Ansl§_g 500 mark. Min,skn:iEJ; 7. 500 mark. 

För indrivning av rester och andra åtgärder för slutförande 

av 1andskapsskatteuppbörden för nu avslutade treårsperiod 

erfordras ett mindre belopp. 
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Bidrag för 4/mbl,S Po:mnEJ:'nS iståndsättande. (Momentet nytt). 

Anslag 75. 000 qar:l~· 

I landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting 

med förslag om utverkande av extraordinarie anslag för 

iståndsättande av 4/rnbk PoDrnern anförde landskapsstyrelsen 

bl.a. följande om de kostnader fartygets iståndsättande 

beräknades medfö~a utöver det extraordinarie anslaget om 

400.000 mark~ 11 Ytterligare medel, som landskapet kan vara 

berett att tillskjuta för bekostandet av Pommerns istånd

sättande måste bestridas med landskapets enskilda medel. 

Landskapsstyrelsen har inte, med tanke på risken för land~ 

skapsskatt 9 önskat gå längre än till en halvering av de 

kostnaderi> som staden själv med egna skattemedel erläggerj 

utöver det extraordinarie landskapsbidraget om 400.000 

mark. De ytterligare av landskapet tillskjutna enskilda 

medlen får dock icke c5ve::cstiga 75. 000 mark. För mö jliggö

rande av dessa sistnän:mda utbetalningar, som kommer att ske 

i den rnån stade:n presterar utredning av sina utgifter, kom

mer landskapsstyrelsen i nRsta budgetförslag för landska

pets enskilda medel att observera ett belopp om 75.000 

mark. 11 

Efter det beslut nu fattats om Pomrnerns iståndsätttande 

har dockkostnaderna konstaterats stiga till minst 550.000 

mark. För enskilda medels del föreslås därför tidigare ut

lovade 75.000 mark. 

II. Region,:r:lanE:Jring. (Tidigare 5 Ht.I:5). 

Under förevarande kapitel har upptagits de utgifter~ 

vilka anses vara egentliga regionplanekostnader. För pla

neringsrådets uppgifter utöver det egentliga regionplane

arbetet har redogjorts i ordinarie budgeten under 2 Ht.I. 

Såsom en andra underrubrik har upptagits den i landskaps

lagen om planeringsrådet förutsatta planeringsbyrån eg. 

regionplanekonto. F25r att undvika sammanblandning med land

skapsstyrelsens byggnads- och planeringsbyrå överväger land

skapsstyrelsen ändring av nnmnet för den i berörda land

skapslagar nämnda planeringsbyrån till regionplanebyrä. 

Under kapitlet har observerats avlöningar och andra kost

nader för planeringsbyråns verksamhet. Av kostnaderna för 
regionplaneringen bör såsom bidrag ur ordinarie medel kunna 
påräknas hälften Ii1edan ko:omunerna skall stå för resterande 
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del. Av ko1m1rnnernas andel skall hälften fördelas i propor

tion till kommune rnas sammanlagda skattören och hälften 

i proportioh till invånarantalet . I praktiken innebär d e t 

ta att av regionplaneringens kostnader c. 50 % skulle 

falla på landskapet 9 c. 25 % på Mariehamns stad och lika 

stor procent på landskommunerna. De senares andel varierar 

mellan 0 9 5 och 5 %. 
Planerj_ngsbyrå n f örutsättes kunna inrättas frå n början 

av 1970 tills vidare med i sifferbudgeten föreslagen per

sonal . 
Ökningen av regionplanekostnaderna jämfört med 1969 

års budget ä r 80.148 mark. 
Kormnunerna ha r avgivit utlå tande över planeringsrådets 

förslag till utgifter för 1970 . I huvudsak har koDnnunerna 

godkänt kostnadsfördelningen, varför landskapsstyrel seu 

beslutat godkämn denna i enlighet med planeringsrådets för

slag. Av Jomala kommun gjord anmärkning mot förslaget hän

för . sig till k ommunens k ostnadsandel och icke till plane

ringsbudge tens omfung såsou sådan . 

6 Huvudtite1n. Finansieringsutgifter. 
===================================== 

I. Avräknings- och l åneutgifter. 

Beräknad brist frå n å r 1969. 
Anslaget oförändra t 10. 000 mark. 
Bristen har vid tidpunkten f ör avgivande av denna budget

framställning beräkna ts till c. 10 . 000 r:iark. 

För utgifter i samband med den skattefinansiella ut;i ämningen. 

( r-f). 

Anslaget oför ändrat 10.000 mark. 

De vid avräkningen för å r 1967 icke godkända poster, so r.o. 

kommer att erläggas ur landska pets enskilda medel 1969 sti

ger till 13. 348 mark , varför landskapsstyrelsen anser det 

vara skä l att för 1970 föreslå åtminstone oförändrat belopp . 

Ränteutgifter på av landskape t upptagna finansieringslån(f) . 

Anslag 40.000 ma,rk. Ökning 36 . 650 mark . 
Ökningen motiveras 2v ränteutgifter för de för finansie

ringen av riksfärjan h os penninginrättningarna i landska

pet upptagna l~nen. 

Avkortning på av l_§J2dskap~t upptagna finansierings l ån (f2. 
Anslag 2.365 maJ::'k. Ökning 105 mark. 
På kvarvarande l ån ökar amorteringen, varför anslaget bör 

höjas. 


