
Å 1 a n d s 1 a n d ~ k a p e s t y r e l • 

s e s framställning till Ålands landsting med 
f örelag till inkom~t- och otgiftsstat för landska .. 
pet e enäkilda medel undeP är 1966. 

Föreligganils budgetförsl.a.g f ölijer vad uP'_Pställningen beträffar ~öre
gående års budget• 

Budgetförslagets slutsumma visar i jämförel~e med budgeten för år 
1965 en relat ivt kraftig ökning. Av den samrnaniagda ökningen, 148.420 
mark, kommer dock 90.000 mark på kommunernl3.s andelar i Åland:i central
sjukhus' driftsko~nader under Hälso- och sjukv-årdsv~endet och utgifta
sidan mot~aras därvid av samma belopp pä inko~stsidan. Den tötala ök~ 
ningen utgör 23,1 %, medan ökningen, förenämnda 90~000 mark oräknad, ut
gör 9 %. Även om enskilda medel visat ett nägo.t . fördelakt igare result,~t -

under de senaste ären än tidigare synes en kärvare situation kunna vpp
st å bl.a. genom de utgifter, ~örn vid utjämningen möjligen blir ställd~ 
utom kolumn , Detta återspeglas i föreliggande budgetförslag även därige~ 
nom att den balanserats genom upptagande av nya finansieringslån och 
återhållsamhet i fråga . om utgifterna är fort~ättningsvis av nöden. Land
skapsstyrelsen har därför icke kUhnat före ~lä ut ökande av underst.ödsan-. 
slagen utan har i första hand fått inrikta sig på de mest aktuella be
hoven. Sålunda finner landskapsstyrelsen det angeläget att reservera 
medel för utgifter i samband med den skattefinansiella utjämningen och 
borde även framdeles observeras minst lika stora belOpp som i förelig
gande förslag. 

:Beträffande de enskilda anslagen i övrigt hänvisas till detaljmotive .... 
ringen •. · Smärre justeringar av rubrikerna, som icke inverkar :på sakinne
hållet har gjorts utan att d~rom nämnts i detaljmotiveringen . 

En jämförelse mellan budgeten för år 1965 och föreliggande förslag 
för år 1966 utvisar följande: 

:Budget för år Minskning • · ·. För är 1966 
f i 1965 mk ökning ..... ·- : ,-:~_ + - _ .. -- f"Bre slås mark. 

4 

Inkomste:r: 
r. SkQg~ ... 

ningen 
och lanthushäil- 157.390 + 21.120 178.510 

•. 

rr . Undervisnings- och bild-
ningsv äsende t 191.400 + 31.555 222.955 

rrr .. Häl sovärd'en 250.000 + 90.000 340 .000 

rv. Inkomster av beviljade 
understöd slån 12.500 + 1.700 14.200 

v. övriga inkomster 30. 900 + 4.045 ~4.945 

642.190 + 148.420 790.610 
I 

==================~=========~=============== 
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Qi8ifte_r :-

Landskapets skogshuSr. 

rr, 

rrr. 

hållning 80.520 
Undervisning~ ... och bild-· 
ningsväsendet 168.395 
Hälso- och sjukvården 259.650 

88;_57'0 

35.345 203.740 
+ 90.000 349.650 

rv. Särskilda anslag 28.700 ~ 9.600 19.100 

v. Investeringsutgi~ter 27.925 1.375 26.550 

VI. Understödslån 15.000 + J.000 18.000 

vrr. Finan~ieringsutgifter ~~6~2~·~o~p~o__.._ _____ +~~243~.o-o.o.-...~~-----8~5_,,...JJ~o.o ....... L 
642.1~0 · + 148.420 790.61a 

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

Förslag~e.nslagen har i motiveringen sedvanligt betecknats med · (f) . 
och re .servationsanslagen med (r). 

Hänvisande till ovan.stående får landakapsstyrelsen vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga följande f örsl$g 

I 
till inkomst- och utgiftsstat för landskapets en-
skilda medel under år 1966 ~amt bemyndiga land.:.. 
skap~~tyrelsen att upptaga för ~udgetens förverk-
ligande erforderliga län • . 

Mariehamn den 19 november 1965. 
På landskapsst"yre sei vägnar: 

Lantråd H ~~~ . , 

tyd;Jt{.~ 
Landskapskamrer Henrik Gus~ 

I I 
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I n k o m s t e r . 

I . Skogs- och lanthushållningen . 

1• Försäljning av v irke fr å n landskapets skogar ••••••••••••• 

2, Husbehovsvirke från landskapets jordbrukslägenheter •••••• 

3• Arrendeavgifter från land skapets boställen och fiskerier _ 

4. Avgi fter för jaktkort ..... . ..................... -" • \ ·, •••••• 

5• Skogvaktarens vederlag för hyres- och övriga naturaförmåner 

6. Arrendatorer ädömd ersättning för husröta elle r v·anhävd •• 

Summa I kap . 178 . 510 
II . Undervisnings- och bildningsvä~~ndet . 

1. Bidrag av ordinarie medel för Ålands folkhögsko la ••••••• 

2, Inkomster vid Ålands folkhögskola • •••••••••••••••••••••• 

3, Bi drag ur ordinarie medel för Å.lands handelsskola ...... .. 

4, Elevavgifter och diveroe inkomster vid . Åland s haRde lssk0la 

5 .. Kommunala bidrag till Ålands handels skola •••••• • •••••••• 

Summa II kap . 222. 955 
I I I . Hälsovå rden . 

1. K6t11tnune rnas andel i Ålands centraljukhus ' anläggnings-

och dr ift sko stnader .................................... . 

Summa I II k ap. 340 . 000 
IV •. Inkomst e r av bevilj ade understödslån . 

/I l' . 

1. R·änto·r ......... ~ .- •••••••••••.•••••••••••••••• • •• • • • • • • • .. • .. 
,. 

2. Avk·ortningar ... ..-· ......... ,.: , .. n •• • • • • ~ • ~ ••• -.·Q'": • ••••••••••••• 

Summa IV kap. 14 . 200 
V. övriga inkomst e r ·. 

1, Diverse inkomster •..•••. -........ . .............. . . ........... . 

2. Försä l jning av vissa fastigheter. och byggnade r •• ~-: •• •••• 

3. Indragning av utgift sre st er ••••••••••. _ •••• . •.•, .. . ........ • • •• •: 

4. Indragni ng av reservaticonsans lag ........ . • -• . · -~·· ......... . 
5. Beräknad behållni ng f rån år .196:5. ......... ' .. ............ . . . . . . . 

6 • Finansie.ringslän •••• , ......... ··;; ........... _ ......... , • • .. •·• • .. • • • • • • 

Summa V k a p & 34.945 

40a 

120 .000 
2. 000 

45 . 000 
10 . 000 

1 . 500 
10 

155 . 000 
9 . 000 

45 . 000 

2. 9 55, 
ll •OÖO 

340 . 000 

3 . 500 
10 . 700 

.I .• • 

5-QO 

34 . 44 5 

_Summa inkomster mk 790 . 610 
~================~=======~= 

U t g i _f t ~ r . 

I ~ Landskapets sk ogshushäl l n ing. 

l. Avlöningar : 

1 skogvaktare-arbeisledare, grundlön 

(A 19) ...•. · ...... .................. . 9.144 

I 

, I 
I 1 

JI 
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älderstillägg •• ~ : · ~~ ~ ~ •• . .,, .. ... - • .-..-. •·• - ----3_ .·-500 
dyrort stillägg •••••• ~ ..... i;. _ ••• .•• _. ••• 400 
löne- och indexjustering (förslagsanslag) 1.000 

socialskyddsavgifter för skogvaktaren-arbetsledaren (för-2. 
slagsanslag) ............. ~ -". -.... · .· ................... . 

3. Resor och dagtraktamenten ( f örslagsanslag) •• ~ • •• , • , • 

4 • Expe n smed e 1 .•••..•...... , •• ~ .•......•.. · ............. . 

5. Avverknings- och transportkostnader (förslagsanslag) 

6, Skogsvärdsarbeten av olika slag (re servationsanslag) 

7, Premier för skogsförsäkringar •••••••••••• ~ .••••• • i •. 

8. Premier för brandförsäkring av skogvaktarbostaden ••• 

9, Underhåll av skogvaktarbostaden ••••••••••••••••••••• 
10. Bränsle till skogvaktarbostaden (f örslag~1anslag) ••• 

11, Skatter för landskapets skogar (förslagsahslag) ~ ••• 
i . 

12, Underhåll av bostäder för skogsarbetare • ~ ••••••• , •• 

13, Underhäll av skogsbilvägar ••••••••••••••••••••••••• 

14, Pensioner (förslagsanslag) ••.••••••••••• ~ •••••••••• 

15 ~ Ti ll l andskapsstyrelsens disposition för landskapets 

skogshushällning ·•······•····~~~·~···~~.~ ••• ~~··· i 
SUmma I kap~ 88.570 

,Il,, •. Jln!iy.rvä- snings- och bLl~dningsväsehdij. ~ , ~ 

A. Ålands folkhögskola. 

1. Avlöningar: 

1 föreståndare, grundlön (A 26) ••••• 13.136 
1 andra lärare, grundlön (A 20) ••••• 9.614 . 
1 lärare i huslig ekonomi , grundlön (A 18)8 .686 
1 handarbetslärarinnat grundlön (A 18) 8.686 
1 slöjdlärare och vaktmästare, årsarvode 

( .A 18) ......... •-, ............. ..... ·· - .· 8. 686 

husmors- och bitr. föreståndarinnetillägg 459 
arvode åt vaktmästaren för eldning av 

centralvärmepanna •• . • • .• ~ ••• ·• ~ .• ..... . .. 
ålderstillägg ( f örslagsanslag) , ••••• 

dyrortstillägg ••••••••••••••••••• ~ • • 

1 kristendoms- och språklärare (120 t.) 

1 sånglärare (48 t.) •••••••• ••• ••••• 

1 båtbyggare (40 t.) •••••••••••••••• 

tillfälliga föredragare och kurser •• 

timarvoden (studielinjen) ••••••••••• 

2 hembiträden, 7t mån. ............. ~ .. 

360 
13 .· 500 
1.900 
2.348 

465 
450 
500 

3.600 
6.800 

410 ' 

12 , 044 

700 
5.000 

400 
43,000 
10 . 000 
1.500 

150 

500 
500 

4.500 
500 

1.500 
7.776 

500 



-5-
extra kbK:sbiträde , 6 män . ........ 2.000 

söndagsersättning ,, •••••• ~....... 400 

rese kostnader •-•••• • •••••••• , • • • • • 600 

löne~ och indexjustering (förslags-

) 
, I 1 

anslag ...... ... -.............•.. 7.000 

2 * Städning • I • ~ • • • · • • ~ • • • • . • ·1 ~ • e. • *' •. • • • • • • ~ ~ 1 ' • • • • • • • • • • • • • 
}. Soc i alskyddsavgifter ( f ö:tslagsanslag) .1 . ..•...• , ..... 
4. värfue, lyt::e och i.ratten ( f örslagsanslag) ' : •••••• ~ 1 ~ •••• 

I 
5. Orlåe rvishingsmateriel öch bibliotek. ~ ••• ~ ••••• ~.~ •••• 

. , . ' I ' . . 

6. ~xpensmedel ......... , .. J, ....... • ..... ~ • . ~ • •••••••••••• 

7. För allmän hälsovård (f örslagsan i:3 lag) . • .. • ••••••••• ~ ••• 

8. Direktionens resor och dagtraktamenten (förs.l_agsanslag) 

9. Und_er_håll av byggnader •••••••• • • .••••.• ••••••• · •.•• , ••••• 

lO r Understöd för mindre bemedlade elever (förslagsanslag) 

11.· Brandstodspremier •••••.••••••••• _ .. ...... . ' l.•.• •• ~ -~ ~ •• ~ •.• 

12 .. Pensi oner (f örslagsanslag) •· ••••.• • _ ••••• ~. ~- , , .; . : ·~ •· •••••• 

13 .. Till d i rektionens disposition för s.l:rolan ~ { ._. ~ .• • •••• 

A. Ålands folkhögskola. : Summa 128 .665 
··.:··-· ·· . ··-~- ,· · .. ,.. 

B , Ålands handelssko.la. 

14. Avlöningar: 

1 äldre lektor ,. · årsarvode (A 24) 4 mån. 3.930 

ålderstillägg •• ~; ••••••••••••• ;..... 900 

dyrortstillägg •••••••••••••••••••••• 241 

arvoden ...... ..... --·· · ..... · .. · ...... ··-. · .. ·... 1.860 

direktionsarvoden •.•• ~.~............ 750 

lärarnas timarvoden (f örslagsanslag) 24. 37 4 

hemarbetsersättning ··· ·--~~~· ······· 
19nejusteringar (förslagsanslag) •• • • 

4.d60 
2.500 

15. Hyra samt andel i med Ålands yrkesskola gemensamma drifts-

411 

89 .190 

2.425 

4.700 

17.000 

1.500 

3.500 

350 

500 

2.500 

4.000 

2.000 

600 

400 

kostnader .. ! ............... . ........................ . .. " • - ••• 15.00G 

16~ Un~ervisningsmaterial - och bibliotek •••••••••••••••••••• .. .. 5.000 

17. Diverse U.tgi:fter ........... .. ·•..........•••.••••• • .......•..••• 1.250 

18. Socialskyddsavgifter ...... .... .._ •• ••.••• •• •••••••••••••• ~- .... . 
19. Till landskapsstyrelsens disposi tian •••••.•••••• .._. ~ --.. ~ --~. 

B .. Ålands handels skola. Summa 63 .955 

C. Understöd åt särskilda sammanslµtningar. 

20. Ålands Sång- och Musikförbund ••••••••••••••• ; ~· •• · ••••••• 

21. Ålands Ungdomsförbund •• • •••••• • ••••••••. •••.• ~ •. ·. ; ...... · .... 

22. Ålands Marthadistriktsförbund ·· · · · · · ····· · ·····- · ··· •·j· 
23.; Ålands Hemslöjdsf örening ••••••• • •• - ~. · .. .. · ..... -~ : • . ,.. .•• • •·•--•. •. 

2.150 

2.000 

500 

1 . 250 

750 

350 

I I 
Il 
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24. Ålands Folkminnesf örbund • ~ '" • ·• ..... . .. . • ~ •• • • ~. ". ~ -.· •••••• 
25· Ålands Vänner • ·~ :1.. • ••• · ••• • 9 •••••• • • •• ~ • ...... '• ••••••••• 

. ' 

26. Ålands Bi blioteksf örening ~ • • • • ·• • h ~ ; ••.•• ~ • ~ •• ,; ....... ;. • 

27. Åländska Studentgillet ••• '. •••• ~ •• .• ·• ~,. · •• \ . \ . ~ • •••• ~ •••• 

28. Ålands Nykterhet 'sförbund ~. • •• :. ••••••• • '• .• ;• ••••••.•••• 

C~ Understöd ät särskilda sammanslutningar. Summa 4.300 

D. Studieunderstöd. 

29. Understöd ät mindre bemedlade elever frän landsbygden 
, I ' 

vid 'Ålands lyceum ~ ~ •••• • •••••••.••••• i. •••••••••••• 

30. Stipendier åt elever vid Ålands folkhögsk61a ~ •.••••• ~. 

31. Stipendier ät elever vid. Ålandf3 lahtmailllasko la • ...... . 

32. Stipendier ät elever vid Ålands kvinnliga hernslöjd sskola 

33. Stipendier ät elever vid Ålands husmodersskola •.•.••.•.•• 

34. Stipendier ät elever vid Ålands sjömansskola 

35. Stipendier ät elever vid Ålands handelsskola 

D. Studieunderstöd. Summa 5.870 

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

............... 
E . Särskildg, biidningsanordningar . 

36. Bidrag för mu se i verksamheten .............. , · ................. .. . 

37. Till Mariehamns arbetarinsti tut för exkursioner •'" .•••• 

38. Bidrag till Ålands Marthadistriktsförbund för hemslöj~ 

dens främjande .................. --~· .-.-. .. --. • -.-. -............ .... ~• .• .•. 

39. Bidrag till Ålands Fackliga Platsorganisation för kul-

turella kurser och föreläsningar ·············~····· 

E . Särskilda bildningsanordningar •. Summa 950 
Summa II .:kan. 203. 7 4.0 

111. Halsu- ocn sJukvården . 
·""" 

1. Föreningeh Folkhälsan pä Åland för dess allmänna verksambe t 

2. För upprätthällande av sjöräddningsstationer pä Åland 

3. Bidrag för specialvärd i sjukhus utom landskapet ••••••• 

4. Ålands Marthadistrikt s förbund för anordnande av semester 

ät mindre bemed lade husmödrar i barnrika familjer •••• 

5. Föreningen Folkhälsan :pä Ä.land. för tandvärd i den ä-

ländska skärgärden .......................•............. 

6. Mariehamns Frivilliga Brandkär för underhåll av ambulansbil 

7. Bidrag ät kommunerna för erlagda konvalescentpenningar 

( f örslagsanslag) .................... ~ ................ _ .... . 

. ; ' .. ~ : 

412 · I 

300 

200 

500 

200 

250 

5.000 

150 

200 

110 

110 

1 50 

150 

200 

400 

150 

200 

1.000 

250 

2.000 

400 

1.500 

500 

4.000 

8. Bidrag till Ålands centralsjukhus' anläggnings- och 

driftskostnader (förslagsanslag) ••••••..•••.•••••••••• 

Summa III kap. 349.650 

340.000 

IV . Särskilda anslag. 

l. Bidrag för telefonanläggningar i avlägsna trakter • • • • • • 2.000 

l· 
I' 
f 

I 
1

11 

I 
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2• Husbehovsvirke för landskapets jordbrukslägenheter (för-

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

3. För jaktvärdens främjande (reservations-förslagsanslag) 

4. Till landstingspresidiets disposition ••••••••••••••••• 

5. För rä~t sh j·älp åt inom land'skapet bo satta mindre beme d-

lade personer med åländsk hembygdsrätt .............. . 

6. Socialskyddsavgifter •.•••••.••.••••••••••••••••••••••• 

7. För syner och ekonomiska besiktningar samt kommitte

arvoden, gällande landskapets egendomar •••••.••••••• 

8. Bidrag för elektrifiering i avlägsna trakter (reserva-

tionsanslag) ......................................... . 

9. Till landskapsstyrelsens disposition •.•••••••.•••••••. 

Summa IV kap. 19.100 

V. Invester~ngsutgifter. 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

1, Anskaffa~de av inventarier för Ålands folkhögskola ••• 

2. Planering av skolgärden och trädgården vid Ålands 

folkhögs~ola ..... " ... ~ .... ,,. · ...................... . 

3. Inredning av bastu vid Ålands folkhögskola ••••••• ; ••• 

4. Ålands handelsskåla~ för inköp av skåp ••••••••••• ; •••• 

A. Undervisnings- och bildningsväsendet. Summa 13.450 

B. övriga investeringsutgifter. 
. i 

5. Ersättning åt arrendatorer för utförda förbättringar av 

landskapets boställen (förslagsanslag) . ...... , ••••••••• 

6. Investeringar i egendomarna (förslagsanslag) ••••••••••• 

7. Iståndsättning av virkestransportvägar (reservationsanslag) 

8. Grundreparation av skogvaktarbostaden •••••••••••••••••• 

B. övriga investeringsutgifter. Summa 13.100 

Summa V kap. 26.550 

VI. Uriderstödslån. 

1. Län ät högskolestuderande ···············~·,··~··•••••• 
2, L~n ät landskapsstyrelsens tjänstemän för inköp av bil 

3. L~n ät Ålands J?olisförening r.f. för skjutbana •••••••• 

Summa VI kap. 18. 000 

VII. Finansieringsutgifter. 

1, Beräknad brist från är 1965 ............................ . 

2, För utgifter i samband med den skattefinansiella utjäm~ 
ningen (reservations-försla,gsanslag) ••••••.•••••• , .... 

3. Ränteutgifter för av' landskapet upptagn~ finansierings-

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

413 

2.000 

10.000 
Il 

1
. 

1.100 I 
'I 

600 
I 

ni 100 

300 

2.000 

1~000 

50.000 

15.000 



4 . Avkortning på av landskapet upptagna\ f·inan~i aringslän 

(förslägsan$lag) • ~ •••• ' ~ \ ~. \ ~ · . ~ \ ••••• • • · . .. \ ••••• ·· •• 

Summa VII k'ap ~ 85 . 000 

414 

20 . 000 

summa Utgif't~ r mk 790 . 610 
======~~======~~=====~===== 

I 

I. 
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.Detal jmotivering. 
=~===========~== 

INKOMSTER. 

I . Skogs- och lanthushållningen. 

I:l. Försäljning av virke från landskapets skogar. -

I: 4. -

I: 5 . ...--

Anslag 120.DOO mark. Ökning 20.000 mark. 

Försäljningen av virke har under innevarande år hittills in

bringat c. 120.000 mark. lVIed beaktande härav och då i stort sam

ma mängd virke kommer att utdrivas under år 1966 har lands~aps

styrelsen ansett föreslagen ökning motiverad. 

Avgifter f ör jaktko_l:',t •. 
Anslag 10.00Ö mark. Ökning 1.000 mark. 

Med beaktande av vad som hittills influtit l).nder år 1965 och då 
., .. .. ·\···--·· .. 

. , .. , ..... , 
jaktkortsavgift erna höjdes fr ån 1 juli 1965 synes an'slaget kunna 

ökas. 

Skogvaktarens vederlag för hyres- och övriga naturaförmåner . 

Anslag 1.500 mark. Ökning 120 mark. 

Enär under år 1966 nya principer för uppbärande av hyresveder''"' 

lag kommer att fastställas synes anslaget kunna ökas något . 

IT. Undervisnings7. , och bildningsväsendet . 

II:2. Inkomster vid Ålands fo~khngskola. 
i 

Anslag 91 000 , mark. Ökning 1.900 mark. 

Ökningen utgöres i hu:\ttidsak av elevernas ersättningar för tele

fonsamtal, vilka såsom utgifter upptagtts under II: 6. 

II:3. Bidrag ur ordinarie medel för Ålands hände#~$~ola , 

Anslag 45.000 mark. Ökning 21.700 mark. 

Bland annat g enom den stora tillströmningen av sökande till Åland 

handelsskola, vilken vidtog sin verksamhet höst.en 1965, har land

skapsstyrelsen för avsikt att medge intagning av ytterligare en 

klass , höstetl 1966 t varefter skolan sålunda skulle arbeta med 

tvenne klass~~ ~ d. ·~. s. 40 elever. Bidraget har upptagits med 

beaktande av sagda utvidgning. Ordinarie bidrag utgår till 7? % 
>· ~ 

av de verkliga utgifter~a. Då på utgiftssidan upptagits vissa pos 

ter sås.om löne- och indexjusteringar samt dispositionsmedel har 

med be.aktande härav under nu förevarande moment upptagits ett 

belopp något mindre än 75 %. 
ll~-4,. Elevavgifter och diverse inkomster vid Ålands handelsskola.(Rub

riken delvi s ändrad ) . 

Anslag 2 . 955 mark. Ökning 1 .955 mark. 

Förutom elevavgifter avses att under detta moment föra övriga 

inkomster som kan förekomma. 

t ' 

I 
i 
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II:5 . Kommunala bidrag till Ålands hand e lsskola . 
;;..---

Anslag 11.000 mark. 

Enligt landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag angående Ålands handelsskola skul-

le kommunerna stå för den del av kostnaderna, som ej täckes av 

bidrag ur ordinarie medel. Lag en skulle dock tillämpas först 

från den 1 augusti 1966, varför kommunernas bidrag under detta 

år komme att täcka endast de kostnader, som hänför sig till sag

da år medan resterande del indrives under år 1967. 
III. Hälsovården. 

III:l. Kommunernas andel i Ålands centrals jukhus' anläg gnings- och 

driftskostnader. 

I 

!I 
Anslag 340.000 mark. Ökning 90.000 mark. I 
På grund av stegrade löne- och andra kostnader beräknas kommuner- [I' 
nas ande l att stiga. D 

IV. Inkomster av beviljade understödslån . f 

IV : 1 • Räntor . -
Anslag 3.500 mark. Ökning 500 mark . 

Föreslaget belopp baserar sig på beloppet av utgivna lån och hit

tills influtna inkomster. 

IV:2. Avkortningar. 

Anslag 10.700 mark. Ökning 1.200 mark. 

Motivering som under föregående moment. 

V. Övriga inkomster. 

V:5. Beräknad behållning från år 1962. 
Anslag mark. Minskning 16.900 mark. 
~~--"--~~~~-

Sedan Jandskapsstyrelsen till landstinget avlåtit förslag till 

andra tilläggsbudget för är 1965 kan, om den omfattas av lands

tinget, någon behållning icke påräknas. 

Yl.§.:_ Finansieringslån. 

Anslag 34.445 mark. Ökning Z0.945 mark. 

Landskapsstyrelsen har funnit nödvändigt att balansera budgetför

slaget med finansieringslån. Finansieringen kan dock i första 

hand ske genom utnyttjande av reserverade medel, och lån av utom

stående upptagas endast såvida dessa medel icke av någon orsak 

icke kan utnyttjas. Enahanda förfaringssätt har tidigare kunnat 

ske utan att l ån upptagits. 
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UTGIFTER. 

I. Landskapets skogshuphållning. 
i 

1:1. Avlöningar. - Anslag 12.044 mark. Ökning 1.016 mark. 

Grundlönen har observerats till det belopp enligt vilken den för 

närvarande erlägges. För de löne- och indexjusteringar, vilka 

förväntas ske under år 1966 har upptagits 1.000 mark. Anslaget 

för ålderstillägg har höjts. 

1:2. §ocialskyddsavgifter för skogvaktaren-arbetsledaren (f ). 
~ 

1~4. -

Anslag 700 mark. Ökning 150 mark. 

Föreslås höjt på grund av ökade löneutgifter. 

Expensmedel. 

Anslag 400 mark. Ökning 100 mark. 

Föreslås höjt på grund av stegringar i den allmänna prisnivån . 

Avverknings- och transportkostnader (f ). 

Anslag 43.000 mark. Ökning 3.000 mark. 

Föreslås höjt på grund av ökade löneutgifter och andra omkost

nader. 

1:6. Skogsvårdsarbeten av olika slag (f ). 
' . 

An~lag 10.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

11 

Under år 1966 avses att utföras mera röjningsarbeten än tidigare. I 

Premier för skogsförsäkringar. 
\ 

Anslag 1.500 mark. Ökning 300 mark. 

Föreslås höjt då premiebeloppet innevarande år uppgått till 

1. 407 mark. 

1:8. Premier för brandförsäkring av skogv.aktarbostaden. 

Anslag 150 mark. Ökning 100 mark. 

Föreslås höjt på grund av höjda försäkringsvärden. 

lil2. Underhåll av bostäder för skogsarbetare. 

Anslag 500 mark. Minskning 500 mark. 

Anslaget kan minskas enär för enämnda bostäder genomgått grundli

gare reparation under år 1965. 

1:13. Underhåll av skogsbilvägar.(Momentet nytt). 

Anslag 1.500 mark. 

Erfordras för underhåll av de skogsbilvägar, vilka uppförts under 

de senaste åren. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

1:l,i. Pensioner (f). 

Anslag 7.776 mark. Ökning 384 mark. 

Erfordras på grund av höjt pensionsbelopp. 

I I 
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II . Und ervisnings .... och b i ldning sväsendet . 

A ~ .. Ålands folkhö gskola . 

II : 1. Avloningar , ,. --- Anslag 89 : 190 .mark . Ökning 4 •. 140 mark. 

Anslagen för grundlönerna, därtill anslutna tillägg, samt lörie-' 

och indexjustering har antecknats enligt samma principer som un

der I:l . För de under momentet antecknade arvodena har beaktat s 

inträffade löne- och ~ndexjusteringar . Arvodet för eldnirtg har 

kunnat minskas genom att oljeeldning installerats . 

II :. 2 . Städning . - Anslag 2 . 425 mark . Ökning 500 mark. 

Motiveras av ökade löne och andra kostnader . 

II : 6 . Expensmedel . 

Anslag 3 . 500 mark. Ökning 1.500 mark . 
a L L 

Motiveras av/eTevernas telefonutgifter i första hand skall på-

föras detta moment och däreft e r vid indrivningen antecknas såsom 

inkomst. Tidigare har erlagda telefonavgifter kr edite r ats ut

giftsmomentet . 

II : 9 . Underhåll av byggnader. 

Anslag 2.500 mark. Minskning 2 . 000 mark . 

Förutom sedvanliga underhållskostnader avses anslaget anv ändas 

för reparation av snickeriets och skolbygghadens ytt &rtak i 

B. Ål ands hand e l .s s)f.o la " 

II : l4 ~ Avlöningar. 

Anslag 38.555 mark . Ökning 23 .r75? mark ,.., 

I I 

~e d hänvisning ti~l vad som betr~ffande han delssko l an anförts i 

qetaljmotiveringeh under inkoms ter föres l ås inrättandet av en 

ä l dre lektorstjänst räknat från 1 septembe~ 1966 . Med avvikelse 

f r ån uppställningen under samma moment i 1965 års budget ha,r av

löningsmomentet indela ts på enahanda sätt s om för folkhögs kolan . 

Det relativt stora anslaget för timarvoden qvser i huvuds i k lä

rar~9s arvoden under vårterminen 1966 . Socialskyddsavgifterna har , I 
hänförts till ett skilt moment . 

1I: 15 . Hyra · ,samt andel med i Ålands yrke sskola gemensamma driftskostna-.. , ;. 

der. ( ~ubriken ändrad). 

Anslag ; l5 . 000 mark. Ökning 10 . 500 mark. 

Färutom hyra till Ålands yrkesskola avser momentet även andra ut-
·/ 

gifter till yrkesskolan, vilka tidigare upptagits under särs~ilt 

moment . Dessa övriga utgift er utgöres av ersättningar för städ

ning, vät me , l y se m.m . 
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(11:16). Andel i med Ålands yrkesskola gemensamma driftskostnader. 

11 : 16. 

11:17. 

11:18. 

11:19. 

Med hänvisning till motiveringen ovan föreslås momentet utgå. 

Minskningen utgör 3.000 mark. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. (Rubriken delvis ändrad) 

Anslag 5.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Egentliga råvaror och arbetsredskap -erfordras icke vid handelsll 

skolan, varför utgifter hänförande sig till dessa icke behöver 

beaktas. Genom utvidgning av verksamheten och då utgifterna nu 1 

avser hela kalenderåret, erfordras ytterligare medel för under.,, 

Il 
visningsmaterielen och biblioteket. 

Tiiverse utgifter. (Rubriken delvis ändrad). 

Anslag 1.250 mark. 

Av s er smärre utgifter, vilka direkt belastar handelsskolan 

som kanslimaterial, t~yckningsarbeten, 

Socialskyddsavgifter.(Momentet nytt). 

Anslag 2.150 mark. 

Hänför sig till löneutgifterna. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

Anslag 2.000 mark. Ökning 1.200 mark. 

Reserveras för oförutsedda behov. 

försäkringsavgifter 

Il 

så- Il 
m.m . 

C. Understöd åt särskilda sammanslutningar. 

(11:28). Ålands skeppsbibliotek. 

II:35. 

II:36. 

Anslaget föreslås utgå då skeppsbiblioteket med stöd av den 

nya bibliotekslagen gives relativt tillfredsställande ordina

rie understöd. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

TI. Studieunderstöd. 

Stipendier åt elever vid Ålands handelsskola.(Momentet nytt). 

Anslag 150 mark. 

Föreslås för eleverna vid handelsskolan på enahanda grunder so 

övriga här upptagna läroanstalter. 

E. Särskilda bildningsanordningar. 

Bidrag för muse~verksamheten. 

Anslag 200 mark. Minskning 1.000 mark. 

I 1965 års budget upptaget engångsanslag 1.000 mark för Eckerö 

hembygdsförening utgår, varför anslaget kan minskas. 

iII:38). Bidrag till Ålands Folkminnesförbund för utbyggnad av gammel-

gårdsanläggningen i Kastelholm. 

Minskning 500 mark. 
) j I J 

·Ålånds .:folkminnesförbund har erbjudit landskapet att veder--

I , 
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lagsfri tt övertaga den i rubriken nämnda anläggningen i Kas-

telholm räknat från den 1 januari 1966. Under förutsättning 

att landstinget i samband med behandlingen av ordinarie in

komst- och utgiftsstaten för landskapet . under år 1966 omfat

tar landskapsstyrelsens förslag till öve+tagande av den s.k. 

Jan-Karlsgård en i Kastelholm, föreslås här tidigare upptaget 

anslag utgå. 

III. Hälso- och sjukvården. 

För upprätthållande av sjöräddningsstationer på Ålanq. (Rub

ri·k en ändrad ) . 

Anslaget oförändrat 250 mark~ 

Då för närvarande planeras att ·bilda ett fristående sjörädd

ningssällskap för Ålahd har rubriken ändrats. 

Bidrag till Ålands centralsjukhus~ antäggnings- och drifts-

kostnad ~;r rlt;.J. 
Anslag 340:, 000 mark. Ökning .·90. OOQ 

Motiveras av stegrade kostnader och därav föranledd 

av bidragsbeloppet. 
förhöjning Il 

IV. Särskilda anslag. 
I 

Bidrag för t e l efonanläggningar i avlägsna trakter. 

Anslae; 2.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Landskapsstyrelsen har ansett motiverat att bevilja bidrag för I 
telefonanslutning till Emskär i Eckerö till ett belopp om 2.000 

mark att utgivas under åren 1966-1967. Anslaget föreslås ökat l
1 

med 1.000 mark för detta ändamål. 

För jaktvårdens främjande (r-f ). 

Anslag 10.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Föreslås höjt då inkomsterna under 1:4 beräknas uppgå till 

10. 000 mark. 

För rättsh,jälp åt inom, landskapet bosatta mindre bemedlade per.;.. 
~~.:: w 

soner med åländsk hembygdsrätt. 

Anslap- 600 mark. MinE?kning 200 mark. 

Anslaget som tidigare tillfälligt höjdes kan åter minskas. 

För syner och ekonomiska besiktnlngar samt kommittearvoden, 

gällande landskapets egendomar. 

Anslag 300 mark. Ökning 100 mark. 

Tidigare anslag synes otillräckligt. 

Bidrag för elektrifiering i avlägsna trakter (r). 

Anslag 2.000 .mark. Minskning 2.000 mark. 

Eventuella und er året yppade behov torde kunna täckas med detta 

anslag och tidi gare r eserverade medel. 
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( IV: 9). För ett 11 Ålandsrumll i nya stud enthuset i Åbo ~ 

~skning 10.000 mark~ 

IV: ~g . -

V:l. 

V:2. 

Anaaget, som är av engångsnatur, föreslås utgå. 

Ordningsnumr et för det följande momentet har ändrats. 

Till l andskap s s~yre lsens disposition. 

Anslag 1.000 ma.rk. Qt.~J-n_g 500 mark. 

Anslaget, s om av l a nd skapsstyr elsen dispone rats för smärre ti- · 

di gar e oförut se dda b e hov~ s ynes otillräckligt. 

v~ Invest eringsut gifter. 

A" Und ervisnipgs- och bi~dningsväsendet. 

Anskaffande av inventari er för Ålands fol~högskola. 

An~lagyt 1.650 mark oförändrat. 

Erfordras för anskaffning av bl.a. dammsugare samt komplet

t ering av skolans hus håll s inventar i er och kontorsutrustning. 
1 

Planerin g ay skolgård en och trädgården yid Ålands fo-lklfögskola'. 
,,c, 

Anslag 1. 400 mark . Minskning 140 mar.k. 

Den planerade anläggningen av gräsmatt~ har icke kunnat ske 

under år 1965. För förb er edand e arbet en har dock åtgå tt ett 

belopp om c. 500 mark. På grund av ovanstående erfordras yt

terlig are ansl ag und er å r 1966 och har kostnaderna för des .a 

beräknats till 1.400 mark. 

Inredning av bastu vid Ålands folkhögskola. (Momentet nytt). 

Anslag 10.000__giark. 

Bastubyggnaden vid folkhögskolan har av brandmyndigheterna 

konstaterats icke uppfylla stadgade säkerhetskrav. Då en re

pärati6n av bastun skulle bliva kostsam och det~a ej heller 

kan anses ändam~lsenligt har direktionen för folkhögskolan 

föreslagit att en bastu skulle inredas i elevinternatets .käl-- -

l are, där bastu även ursprungligen p l anerats, Landskap-s&tyrelse , 

har omfattat förslaget och reserverat nödigt ans~ag. 

Ålands handel.sskola för inköp av skåp. (Momentet .nytt),. -
' 

Anslag 40Q__!!!ark ~ 

Avser inköp av erforderligt fackskåp. 

B . övriga inve uter2ngsutgifter. 

Ersatt11_i:Qg§!:._åt arrenda~ore~_f ör utförda förbättringar av land- . I 

sk§_p_ets boställen (f ). (Rubrik en ändrad; 

Ap.slag ~ : 100 nark. 
··· -J.er detta moment före slås föras utgifter hänförande sig 

till de förbä ttringar, som utföras av arrendatorer. Dessa har 

tidigare förts under momentet "investeringar i egendomen", vil

ket landskap sst yrel s en an se r oegentligt. På sistnämnda moment 
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bör föras härefter endast sådana investeringar, som landska

pet låter utföra direkt utan förmedling av arrendatorernq, 

Anslaget avser år 1966 2 .640 markför plåttak på ladugårdsbyggn,a 

den på Berg, 310 mark för vägbygge och 150 för uppodling· av 

Linda, varrdera på Tosarby Vestergård. 

Investeringar i egendomarna (f). 

Anslag- mark. Minskning 6.125 mark . Se motivering ovan. 

Iståndsättning av virkestransportvägar. (r). 

Anslag 8.000 mark. Oförändrat anslag. 

Anslaget avses att användas för fortsatt utbyggnad av virkes

transportvägarna vid Haga-skiftet och Kaste l holms-skiftet. 

GrundreparationH av skojgvaktarbo staden . 

Anslag 2.Q00 mark. -Minskning 2~000 mark. 

Erfdrdras för a tt den innev arande år påb örjade uppr ustningen 

sk?-11 kunna fullföljas• 

VI. Underst0d·slån ~ 

; 

~

' 

~V~, : 2.). Lån åt ung·gomsf Örehingar för reparation , ombyggnad och upp

f öTande av föreningshus. 

VI: 2 . 

VI:3. 

!_II:2. 

Anslaget föreslås utgå, då behov därav icke synes föreligga . 

Minskningen utg ör 5.000 mark. 

Lån åt landskapsstyrelsens tjänstemän för inköp av bil . 

(Momentet nytt). 

Anslag 3.000 mark. 

Landskapsstyrelsen har, efter anmält behov ansett påkallat att . 

ånyo upptaga ett låneanslag för inköp av tjänstebil. 

Detta lån avsett för fiskerikonsulenten , 

Lån åt Ålands Polisförening r , f. f ör skjfftbana. (Momentet nyt~1 I 

Anslag 5.000 mark. 

Ålands Polisförening r.f. har uppfört en skjutbana jämte pavil ~ 

jong i Hindersböle i Mariehamn . Skjutbanan avses att användas 

i huvudsak för polisernas obligatoriska skjutövningar. Kostnads 

förslaget på anläggningen bel öper sig totalt till 20.000 mark. 

Med hänsyn härtill och då detta lån kan anses motsvara vad som 

tidigare givits åt andra föreningar har landskapsstyrelsen obse 

verat 5.000 mark för ändamålet. Räntan föreslås utgå med 5 % 
och amortering stiden till 10 år. 

VII. Finansieringsutgifter. 

För utgifter i samband med den skattefinansiella utjä.nningen. 

(r-f). 

Anslag 50.000 mark~ Ökning 20.000 mark. 
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En kraftig ökning synes vara av behovet påkallad. En ytter-

ligare ökning vore måhända motiverad, men har landskapsstyrel

sen med hänsyn till de ekonomiska möjligheterna ansett att nu 
föreslaget belopp täcker det aktuella behovet. 


