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Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e 1 s e s fraIJställning till Ålands 
landsting med förslag till tredje tillägg 

till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten 

för l andskapet Åland under år 1968. 

Föreliggande budgetframställning f öranledes av under året uppkor.J.na 

behov och anslagsäskanden 9 vilka icke kunnat beaktas i tidigare budget

framställningar . Tilläggsbudgetens utgiftssida slutar på 1.882.607 mark. 

Av denna SULJD.a utgöres dock 650.000 mark under 12 Ht.I:l av en formell 

avräkningspo st . 
För Ålands centralsjukhus del observeras att s åväl inkoms ter som ut

gifter följer den i första tilläggsbudgeten införda nya uppstä llningen . 

Utgifterna mo tiveras närmare ne dan under detaljmotiveringen. Tillägg 

till inkm:ister har upptagits till de belopp som väntas inflyta under 

året och har icke ansetts erfordra ytterl igare mo tivering. Budgeten har 

i huvudsak balanserats wed statsanslaget för skattefinansiell utjäBning. 

Hänvisande hä:ctill före-slår l andskapsstyrelsen 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till tredje tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1968. 
MariehaLm, den lLl- december 1968. 

P~~dskap~ tyrelsens vägnar: 

Lanträ d'- J;J in -salcsson ~ ~ 
; - 1andskapskanrer Henrik Gustafsson . 



I N K 0 M S T E R 

I. Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättningar 

Ålands Centralsjukhus 

1. Vårdavgifter ......... •. e. • ••••••••• o •••••••••• o ••••••••• 70. 000 

3·. Diverse inkomster •. • • • ••• ' •• ~ •. •. ~ • • • • • • • • • • • . • . . • • • • • . 15. 000 

5. Poliklinikavgifter ···••'··'·'·~·ii·~··••·•············· 5.000 
Ålands. Centralsanatorium 

9. .Dagavgifter .................... • ...••.... 1 ••••••. ., • • . • . 10 ~ 000 

Summa I kap. 100.000 
Summa 2 Avdelningen 100.000 

~=~~~~1~~~~~~ 
I. Inkomster av blandad natur 

Polisinrättningen i Mariehamn 
2. Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse inkomster 

Ålands Yrkesskola 
11. Termins- och kursavgifter •.••.••••.••••.••.••.•••••••. 
13. Inkomster av arbetsverksamheten .••.••••.••.•.•...•••.. 
17. Inkomster från elevinternat ..••.•.•.•••••..•.•..•••••. 

Kommunikationsväsendet 

2.300 

200 
500 

2'. 000 

29. Hyror och diverse inkomster . . . . . . . • . . • • . • . . . . • • • • . • • . . 4. 000 
30. Bilregisterbyråns inkomster •..••.•••••••.••••••••••••• 20.000 

Övriga inkomster 
36. S ju.kförsäkringsersättningar . • • . • • . • • . • . • • • . . • • . . • • • • . • 12. 000 

Summa I kap. 38.300 
Summa 3 Avdelningen 38.300 

g=~~g~~~b~~g~= 
I. Finansieringsinkomster 
Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för s'kattefinansiell utjämning ••.••.••.••• 1.744,307 
Summa I kap. 1.744.307 

Summa 6 Avdelningen 1.744,307 

Summa inkomster mk 1.882.607 
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3. 
8. 

9. 

u T G I F, .. ,T E. R 

~~=~g~g~~~~~b~==~§~@~~~~g§~l~~~§~~ 

I. Centrglfö~valtningen 
För lagberedningskommitteer (förslagsanslag) .•••••••••• 
Kostnader för extra personal (förslagsanslag) ..••.•.•.. 
Hyra för lantrådets tjänstebostad ..•••••.•••.••.....••• 

4.000 

5.000 

2.400 

11. Landskapsstyrelsens disposition~.edel ••••••.•..•....••. 1.000 

P 1 ~ n e r i n g s r ~ d e t 

12. 

13. 

Arvoden, resekostnader och dagtaktamenten ..•••••.•••••. 16.000 

Utredningar och sakku~..nigarvoden ..••.••••••.•••••..••.. 2.500 

14. Diverse utgifter •••o•e••••••••.,•••ooeo•o•O•••••.•oo•••e• 20000 
Summa I kap. 32.900 

Summa 2 Huvudtiteln 32.900 
~~=~g~gg~~~§1g~=~Q1~§~g§§gQ§~ 

I. Polisinrättningen i Mariehamn 

3. Expensmedel ..... 0 •• 0 ••• 0 •• 0 •• 0 (I Q e" G Q 0 41 •• 0 0 •• 0 0. e 0 0 0 0 8 0 e 

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

Summa I kap. 4.700 
II. Polisväsendet ~å lande~ 

3. Resekostnader och dagtraktamenten (förslagsanslag) ~ 0 • • 

4 o Expensmedel o •••••••••••••••• a .... I; • °' • o o. o ,, e o o o •• o •• o •• o 

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

Summa II kap. 6.000 

3. Kosthållningen 
4. Terapiutgifter 

Summa 3 Huvudtiteln 10.700 

~=~~x~~~~~~1~~=~~~~g;=g~~=~J~x~~~~g 
II. Ålan9::§ Centrals~ukh1::::!:§ 

o • e o o e o • e e • o c • • 0 o ~ • • • • e • • • • o ~ • • o • o • • o e o o 

e e 9 0 O O e e e 0 0 e e e e 0 0 O o O 9 G • e 0 e e 0 e 0 O e • 8 e e 0 e 0 e 

5 . Vä·.rma, lyse och vatten . o •• o • t'I o o Q o & o • o ••• o •••••• °' •••••• 

6. Underhåll och årsanskaffningar •.......•..••••••..••••. 
8. Diverse utgifter • o • o • • • • • • o o o o e o o • o o o o o • o • • o • • • • • o o • • o 

Summa II kap. 257.500 
III. Ålands Centralsanatorium 

500 
4.000 

200 

2.000 
2.500 
1.500 

5.000 
180.000 
35.000 
7.500 

30.000 

2. Medicinalier och förbandsmateriel ••..••.••..•••.•••.•• 30.000 
8. Kosthållningen •••e•eo•eooe•&oo•ooo••C1••oo•oo•••coo•••o 230000 

9. Värme och lyse .. o •••• ., •••• o o • ll o tl •••••• ., • ~ • 9 ••••• o •• " ., • 5. 000 

12. Pensioner (förslagsanslag) ..•••••••••..••....••.•••••• 20.000 
Summa III kap. 78.000 

7I. Särskilda anslag 
5. Bidrag för avlönade a·.,r kommunala hälsosystrar - barn-

morskor (förslagsanslag) .....••••..............••.... 5.000 
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18. Till landskapsstyrelsens disposition för hälso,- och 
s jukvårdsändamål . ........ o • 9 (lt • o * .,, ••• o ••••••• o • o o •••• 0 • 4. 000 

Summa VI kap. 9.000 
Summa 4 huvudtiteln 388.100 

5. Huvud ~tt.e~n. Undervisnings-. och 
bildningsv~.§_filldet 

LL.Ji1_§m§;~~-!.&g.~~~ 
3. Undervisningsmateriel och bibliotek ...•••.••••.••.••• 1.400 

1. Avlöningar: 

Summa I kap. 1. 400 

Il. Folkskolväsendet 

E.21.f.EJ.kold:pspektörens kansli 
• • • • • • • • 0 0 0 • Q • 5 0 ~ 0 ' ~ ~ Q 0 0 ~ 0 • • • • • • • • • • 0 • • 0 • • 

La~dskapsbidrag för folkskol
väsendet 

6. Tjänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet avlöning 

3.102 

(förslagsanslag) ...•••••••••.•.•..•.••..•.•.•••..•..• 220. 000 
Summa Il kap. 223.102 

IV. Ålands tekniska skola 
1 . Avlöningar: ........... o o •••• o ••••• a ....... (I <' ••• o •••••• 

3. Undervisningsmateriel och bibliotek ••••••••••.••.•••• 
6 I) Expensmed e 1 .. -. o ••••• o ••• o • · ••• o • $ •• o o • o ••• o ••••••••• o • 

9. Laboratoriernas d:r5'iftskostnader .•.•••••••••••.••••••• 
Summa. IV kap. 55.155 

v+~· _!gg1g_§,.,.X rf e s §lsQ.1§:. 

3. Arbetsredskap • • • e • • • • o e • • o • • o ~ • o • • o o • e • • o • • o • • e • • o • • o 

4. Råvaror för kundarbeten (förslagsanslag) ...•.•••.•.•. 
8. Undervisningamateriel .•••..•. " .•..•••.•.•...•..•••..• 

9. Bibliotel{ •••••••••••••o••••oofilef.lo•••••••••••••••••••• 

20. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan 
Summ~ VI. kap 8.550 

6. Diverse utgifter 
XII. Biblioteksverksamheten 

• e • • o & • • • • o & • ~ o e • • • • • e • • •·•·• ~ • • e • • • • • • 

Summa XII kap. 200 
XI:[!:. S~Fskilda anslag 

51.155 
1.500 

500 

2.000 

4.350 
1.200 

450 
830 

1.720 

200 

1. Understödjande av studiecirkelverksamheten ••"••••••• 200 
13. Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings-

och bildningsväsendet .•.•••..•.•....•..........•.••• 1.000 
Summa XIII kap. 1.200 

Summa 5 Huvudtiteln 289.607 
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~=~~~~~~~~~~~~=~~~~~§~~~~~=~~~~~~~~ 
I. J"ordbruket och dess binäringar 
saut kolonisationsVe±ksamheten 

2. Resor och dagt1t'aktamenten (förslagsanslag) ............. 1.000 

Summa I kap. 1.000 

Ålands försöksstation 
' 

4·o Driftskostnader •••o•••oo••eo••••••1tc()••••~•••••e•4•••ci 20500 
Summa II kap. 2.500 

III. Fisket 

8. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fisk
redskap och fiskebåtar (förslagsanslag) ••.•••••••••••• 70.000 

Summa III kap. 70.000 

IV SkQ.gs_pruke_! 

3. Expensmedel e e e 9 e O e 9 • 9 • ~ O O e () ~ 9 O e O O @ $ 9 ~ C • 0 0 C • 9 0 9 9 9 9 • G 0 9 0 
300 

1. Underhåll av byggnader 

Summa IV kap. 300 

Summa 6 Huvudtiteln 73.800 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet 
-- --

l~J:i&~vd e lning e s byggnader och 

inventarier 
-·---~ 

o ~ • ~ o 9 • ~ 0 o • • • • e • o o o • e c o • e 9 c o e • • 4 

Summa IV kap~ 8~000 
y. Särskilda anslE!;g 
Motorfordonstra~ken 

8.000 

1. Avlöningar: •.......•.•••..•..••.•.•...••••..••••..•..• 5.000 

3. Kostnader för bilregisterbyrån ..••••••••••....••.•.... 2.000 

Summa V kap. 7.000 

Summa 7 Huvudtiteln 15.000 

~=~~~~~J~~~1~=~g~~g1g=~~~~~~~~ 
I. Särskild~lag för socia1.§. 

ändamål _ ... -.... -~ 

3. Bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer (förslagsanslag) •• 25.000 

4. Understöd åt barnhem (förslagsanslag) ••••••.•.••.•••. 2.500 

5. Understöd åt barnträdgårdar (fö~slagsanslag) ••..•..•. 20.000 

Summa I kap. 47.500 

Summa 8 Huvudtiteln 47.500 
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=-~s ... ,. 

~~=~~y~~~~~~1~~=~~~~~~~=~~~~~~ 
I. Pensioner och av laJ.1.dskapet i eg~n:: 

skap av arbetsgivare erlagda sociala 
_,,_..,. ·-·---~.---

utgifter. 
-~,~--=-=-

2. Familjepensioner och begravningshjälp (förslagsanslag) . 30.000 

3. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) ••• , ••.•.• o ••••• ". 50. 000 

5. Olycksfallsförsäk.ringspremier (förslagsanslag) •.••••• ~. 10.000 

6. Hälso-, läkar- och sjukvård ••• "." ••• • ••• •" •••• •........ 3. 000 

,Sum1:ia I kap. 93.000 

Summa 9 Huvudtiteln 93.000 

J~=~~y~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~ 
111..:.~ ynd.§];..Y,~.§ll;~s- <2.. ch bildn.ingsvä.s ende t 

1. Ålands lyceum för anskaffning av inventarier (reservationsag.~65e) 
13. Ålands husmodersskola för omby&gnad ..•••.•......••..•.. 38.500 

16. Jan Karlsgården för nyförvärv och inventarier ..•••.•.•. 
18. Folkskolinspektörens kansli f0r inventarier ..•..••.•••• 
20. Ålands husmodersskola för tillbyggnad ••••.•••.•••.••..• 

Summa III kap. 104.000 

IV. Näringarnas främjande 

1. 700 

800 

55.000 

5. Fiskodlingsanstalten för grundföroättringar •.••...••••.• 10.000 

7. Tilläggsområde för Jomala gård .•.••.••.•..••...•••••.•. 21.000 

Summa IV kap. 31.000 

V ._Kommunika-cionsv~nd._s.:t, 

8. Byggande av färjfästen i Sottunga 9 Kyrkogårdsö •o••••··· 66.900 

10. Byggande av skärgårdshamn i Långnäs •.•...•.•...•.•..... 40.000 

Summa V kap. 106.900 

VI. Folisväsendet -------
EQl~sj,,Rrättningen i Mariehamn 

1. Anskaffning av utrustning 00Q·6~G«i•.(!Olt0t!IO•eQeOOOl!tOOO•Oib0 100 

Summa VI kap. 100 
Summa 10 Huvudtiteln 242.000 

l~==~~~~g~~~~1~==~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I. krräknings- och ränteutgifter 
--==~·~·~··----·-·-,~---

1. Avräkning återgående utjämningsffö.,skott (förslagsanslag) 650. 000 

3. Ränteutgifter för av landskB.pet upptagna finansieringslån 
( förs 1 ags ans 1 ag ) . 0 • .., • ""' ., • • " 0 \Il Il "- 0 Q 'il Q 0 q 0 0 Il> 0 l'.I 0 Q • e a 0 0 ,0 • • 0 e 9 tJ 4 0 . 0 0 0 

iS urnma I ka:i;:i. 690. 000 
Summg, 12 Huvud.titeln 690.000 -------

Summa utgifter mk 1~§§g~§Q1_ ========-==========----------



2 Ht.I~). 

2 Ht.I~8. 

2 Ht.I~9. 

Detalj2otivering. 
================= 

UTG IFTJE:t\'.. 

2 Huvudtiteln. Iiandskap,ssty:celsen. 
================================== 

I· CentralförvcJ_t11:02:een. 
1i'o··r -L"'rJ'bererini·ngskor1; -1 -'·-;-;;er (·+=') ~~<:-~-, u_ .L ~:;;,~~--~~ - ~· 

Tillägg 4. 000 1-:iark. 
'""'~ 
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Med hänsyn till antalet särskilt tillsatta lagberednings

ko:cJ.ni tteer har tidiga~~'e anslag visat sig otillräckligt. 

KostnEJ,der för extra 2Esonal (f). 

~:i)_lägg 5. 000 nark. 

Motiveras i första h2,nc1 av behovet av extra maskinskri-:.~ 

verske- och kontorspersonal. 

JiL!:a_ för lantrådets tjäi1stebostad. 

T=~llägg 2. 400 nark. 

På grund av regleringen hösten 1967 av hyresersättningen 

åt 12ntrådet erfordras ytterligare 2.400 nark. 

2 Ht.1~12-14. ~~ane:t:'ingsrådet. 

;b.;ryoc1en9 resekostnade_J:._:=c:Jch dagtraktar:.rnnten. (Mofilentet 

nytt). 

~~f?lag_l6.000 mark. 

V:t:t:'ec1I1ingar och sakk1111.D)-garvoden. (Manen tet nytt). 

Anf?lag 2.500 nark. 

D:i_y=ezse utgifter. (JVIoLle:ntet nytt). 

All-JLlag 2. 000 nark_~ 

Genon tillkom.sten av landskapslagen OLl planeringsrådet 

har planeringsrådets och -styrelsens arbete kunnat ges 

fastare forner än v2cl so1~1 förutsattes i budgetmotivering

en under 9 Ht.II~l3 1 1968 års budgetförslag. Planerings~ 

rådet och -styrelsen ho.T därvid givits en ställning av 

ett organ ovanför den. egentliga regionplaneringen ned i 

huvudsak uppgifter av allmän och rådgivande karaktär på 

en nJvå rnotsvarande riksplaneringsrådet. Såsom ett cent:cal t 

organ har därför ansetts ~att anslag för planeringsrådet 9 
på enahanda sätt son i 1969 års budgetförslag 9 bör uppta~ 

gas under 2 Huvudtiteln. 

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

I. Polisinrättnigg~];li Mariehann. 



3 Ht.I~3. 

3 Ht.I~8. 

3 Ht.II~3. 

3 Ht.II~1· 

~- Ht. II ~ 3. 

~pen~Lledel. 

J,,i,11.§igg 500 nark. 
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Motiveras av utgifter för anskaffning av särskilda blan~ 

ketter. 

Dr},{~s- o.ch underhåJ)-,sk913tnader för notorfordon. 

Tj,llägg 4.000 nark. 

Motiveras av de ©rJ.fåttnnde reparationer 9 son utförts 9 på 

c1en äldre av polisin:tättningens tjän;:; 1-;ebilar. 

Drifts- och underhållskostnader för telefoniutrustning. 
~--- ~~ 

Q:JJ)"'"ltgg 200 11lark. 

På grund av kostnadsstogringar har tidigare anslag visat 

sig otillräckligt. 

]1._. · .Polisväser1c1~;t. på ;Landet. 

J-1e~Jso=st:g.ader och ~1E\~12§tl;tarJ.enten (f). 

~;i).lägg ,2. 000 ,nark !, 

På grund av höjda reseersättningar och ökade bevaknings

uppc1rag erfordras ett tillägg on 2.000 uark. 

~ffil.9JE;311Sl:1edel. 

1J1illi}gg 2. 500 nark. 

På grund av bl. a. ökade telefonkostnader 9 son påföres det·

te, E10110nt 9 har tidigare anslag visat sig otillräckligt. 

fi'ö_r,=~grlig trafikövei:v0J:~ning (f),. 

Tilltlgg 1.500 nark. 

På grund av övergången tJll 40 tiLlEJ.ars vecka och i SaJ.J.band 

därued träffad överenskor:u:Jelse ow. särskilda ersä ttning2r 

har tidigare anslag visat sig otillräckligt. 

4 Huvudti tel:o.. rLilso- och sjukvården. 
==================================== 
II. Ålands~JJ-?~sjukhus. 

~o §~~hållningen. 

!UJ-J:igg 5. 000 IJ.ark. 

Totalt beräknas för sjukhuset och sanatoriet kosthållningen 

stiga till 180. 000 r_mrk år 1968. Av detta belopp skall 

sjukhuset stå för 128.000 nark, l:J.edan hittills budgeterats 

123.000 mark. Tillägg8t torde uotsvara den alluänna pris

förhöjningen. 

!eJ'.:'~Eljlj. utgifter. 

,1PJ)h\g_g 180. 000 mark. 

Budgeterat för sjukhusets del är 279.960 nark och för 

sanatoriet 40.000 nark under 4 Ht.III~2. Under år 1968 



4 Ht.II~5. 

4 Ht.II~6. 

4 Ht. II~8. 
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beräknas dessa utgifter stiga till totalt 530.000 nark. 

J1v detta belopp skall sjukhuset stå för 460. 000 mark, 

d. v. s. ett överskrid2:L1de Ic1ed 180. 000 ruark. Orsaken här

till är i fränsta rurl!:iet att det i budgeten för 1968 be

räknats ett alltför lågt anslag. över huvud taget är karalc:

tären av detta ElODent sådant att det är synnerligen svårt 

att överblicka anslagets storlek. Därtill k0Dr:1er att störs

ta delen av dessa utgifter berörs av devalveringen hösten 

1967. 

Ytterligare ]Jör 1Jeaktas att antalet röntgenundersök~ 

ning8,r enbart för sjukhusets del ökat ued a .10 %. 
Y,_än:c);_~ 9 lyse och vatj;en. 

Jillttgg 35. 000. nark. 

Budge-cerat för sjukhusets del utgör 110. 000 nark och 

30. 000- nark för san<?ctoriets del sant 4. 500 Lmrk för tubeJ.;'

kulosbyråns del eller sa1J.nanlagt 144. 500 mark. Totalt be

räknas dessa kostnader stiga till 175.000 nark fördelat 

sålunda~ sjukhuset 135.500 uark 9 sanatoriet 35.000 mark 

och tuberkulosbyrå:n L~.500 nark 9 d.v.s. ett överskridande 

Ded 30.000 mark för sjukhusets del. Här är att ··observera 

att på det.ta konto föres även vattenutgifterna 9 som för 

1968 beräknas bli 29. 000 r::1ark. År 1967 fördes utgifterna 

för vatten pä kontot för tvätt och rengöring 9 där en be

sp2ring på c. 15.000 uark beräknas detta år. Någon egentlig 

bespnring av bränslekostnaderna genon de nya pannorna ko.n 

D8J:l ej räkna Lled detta år. Intrhmingen av de nya pannorna 

tar sti pass lång tid att effekten ej har kunnat utnyttjas 

fullt de två nånader de varit igång. 

Und<_3rhåll och årsan1:3k_c:~f,:fningar. 

'.J..1illti.gg 7. 500 EL8rk o 

Budgeterat totalt ~-0. 250 uark. De beräknade utgifterna 1968 

stiger enellertid ti11 47. 700 Emrk 9 d. v. s. ett överskridan

de Eted 7. 500 nark. Det ö.:r j_ fränsta runnet underhållet och 

år·so,:nskaffningen av apparatur son förorsakat detta över

skridande 9 utgifter 9 su11 ofta 8.r svåra att förutse. 

PJ....y_Q._~e utgifter. 

Ti):Jjigg 30. 000 nark. 

Budgeterat 54.000 uc:crk. Behovet 84.000 nark, d.v.s. en 

ökning ned 30.000 L1ark. Det ganla bokföringssysteL.let nec1-

ge:r ej någon närnare ji:i1förelse ned 1967 års siffror och 



1~ Ht.III~2. 

4 Ht.III~9• 

-10·~ 

därigenom kan nan ej direkt påpeka var orsaken till över

skridandet ligger. Så uycket är e.:iellertid klart att infö

randet av det nya journalsystemet, vilken utgift ej be

räknades i 1968 års budget, medfört en ökning på c.8.000 

nark. 

III o .Ålands centr1::1.,ls:::mat.oriuE10 

Mec1icinalier och för1~CJ.,nc1srJaterial~ 

';rillägg 30. 0.00 rmrk., 
Den k:raftigaökningen av patienter 9 innebär i huvudsak att 

c31slaget för detta L101~1ent ej räcker till utan wåste över

skridas ned 30. 000 n:.1,rk. .liven här spelar devalveringen .. 

en viss roll. 

I{o i:J thål,l,ningen. 
ri · 11:-· 23 QOO ·· k J ]_ =c:}_gg .• bY f'lq];_. 
Budgeterat 29.000 mark. Behovet 52.000 nark, d.v.s. en 

ökning 1~1ed 23.000 DC.1.,I'k& Den a1.lr1änna prisstegringen och 

de:n 40-procentiga öknJ.ngen av antalet vårddagar innebär 

detta överskridandei 

Y~rq~+- ocp. lyse, 
Tj,J1:,tigg 5 . 000 Eiark. 

Budgeterat 30.000 mark. Beräknade kostnader 1968 ä:r 

35. 000 r;.mrk. 

4 Ht.III~l2. Pe~stoner (f). 

!ti~~gg 20.000 wark. 

4 Ht.VI~l8. 

2_Ht.I~~ 

Motiveras av nytillkonna pensionstagare. 
VI. Särskilda,'°_,§n~lag. 

Bidrag till avlönande;. e,v korn~mnala hälsosystrar-barru-.;10rs

lrn..:r,_ C fl · 
1.Jllägg 5.000 narko 

l'![ed beaktande av att för närvarande i landskapet finns 

5 st korJJ::rnnala hi=UsosyE3trar- barruaorskor bör anslaget ökas. 

~ill,.}~dskapssit~~~.ll:.'? .. dispo=si tion för hälso- och SJ.1:!1{'.': 
yå=ss1s~:i;idarnål o 

!iJ-l[tgg 4.000 nark"= 

Motiveras i huvudsak av kostnader enligt lex veneris~ vilka 

stigit till högre belo~p tin tidigare beräknatso 

5 Huvudtiteln o Unde:rvi snings~ och bildningsväsendet. 
=================================================== 

I . .Åland~ J-}lS~~· 
Unc1ervisningsnaterie1 och b5.bliotek. 
=~.r-~ .=-:- ==-===-~--'-"'--~ -"""'---~- - - = 



5_ Ht. IV~ 1. 

. 5 Ht. IV~ 3. 

2_Ht.IV~6. 

5 Ht:l_V)9. 
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Ti1=Lsgg 1.400 rc§r~. 

Föreslås för anskaffning av lJudband och progr.am.tillverk~· 

ning för skolans språklaboratoriuu. 

II. Folkskolväseng?b,. 

po,lkskolins>J2_ektörgn~kansli • 

.L\yJ(j~'l~_ngar. 

':(l:jJ)}:igg 3 .102 nark. 

I e·bt redan år 1967 nnhö,ngiggjort ärende har Ålandsdelegn

tionen på landskapsstyrelsens förhandsförfrågan neddelat 

sig icke hava någonting esot att såsom tillägg åt folkskol

inspektören för på honon ankorm:.1ande uppgifter hänförande 

sig till föredragningcm vid landskaps styrelsen tille rkän

nes ett lönetill5gg uotsvarande en löneklass. Med beak

tande h~trav föreslår lgndsknpsstyrelsen att detta tilU-i,gg 

skulle få utbetalas ret::c.008.kti vt från den 1 januari 1968. 

Landskapt3,bi~rag för_folkskolväsendet. 

~ä:g.tsteinnehavarnas __ ~vJ.cl_Jolkskolorna på landet avlöningar 

i:tJ~= 
Tilli;1gg 220.000 nark. 

Med beaktande av int:L"~tffade löne justeringar och vad sm.L 

hittills utbetalats unc.Lor år 1968 erfordras ett tillägg. 

IV. Ålands te~cniska skola. 
~- -- ·~ -r t--- - - -

A11J-9J'.lil'.lgar. 

J1i:lJJ:igg 51. 15 5 nark. 

Tilltigget beror i huvv.dsak på att anslaget för tim- och 

övertidsarvoden berUknats för lågt i tidigare budgetför

slag då klassernas gruppindelning genom förbiseende li:iHrnrt.s 

obeaktad . 

lJndervisningsna teriel o.:;lL]?j bliotek . 

. ~I:1iJJ.ä_g;g 1. 500 mark. 

Övergången till nya J:;:ursplaner nödvändiggör anskaffande av 

nya kursböcker och handböcker för lärarna. 

J:~Lxpc:;ppiuedel. 

T_il)-}igg 500 E:tark. 

Erfordras på grund av höjda priser och till följd av utgif~ 

ter 9 som skolans 0E1o:cganisa tion nedfört. 

J!a }::l=(J r~!.9 r i e rna s Ci~:C.:1 f t s)s_o s tnad e ~. 

JiJJii~g ~ 000 nark .. 

Motive:cas av tidigare icke beaktade kostnader för fullstt'cn= 

dig genomgång av roaskinlaboratoriets ångpanna och i samband 

diirr:1ec1 utförda uindcc reparationer och förnyande av isole= 

ring. 



5 Ht.VI~4. 

5 Ht.VI~8. 

5 Ht. VI~9. 
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VI. Ålands yrkesskola. 

Arbetsredskap. 

±illägg 4.350 mark. 
JViotiveras av kostnader för fartygselektrikerkursen och kur

sen för kommunala hemsystrar för vilka utgifter icke tidiga~ 

re beaktats i budgeten för innevarande år. 

Råvaror för kundarbeten (f). 

~il+ägg 1.200 mark. 

Motivering som ovan. 

Vndervisningsmate+iel. 

Tillägg 450 mark. 

Motivering som ovan. 

Bibliotek. 

Tillägg 830 mark~. 

Motivering som ov'an. 

5 Ht. VI~ 20. Till landskapsstyrels..ens disposi tian för yrkesskolan. 

5 Ht.XII~6. 

Tillägg 1.720 mark. 

Yrkesskolans direktion har med landskapsstyrelsens med

givande träffat avtal med Västra Nylands yrkesskola om att 

två elevplatser där i kursen för radio- och TV-tekniker 

reserveras för elever från Åland . Förmedlingen till Västra 

Nylands yrkesskola sker genom llands yrkesskola.För kost

naderna under hästterminen föreslås 1.720 mark att få ut~ 

nyttjas ur landskapsstyrelsens dispositionsmedel. 

Diverse utg~fter~ 

~llägg 200 mark. 

XII. Biblioteksverksamheten. 

Moti verl:'.:ts av kostnadsökningar och särskilda utgifter i sam

band med organiseringen av biblioteksverksamheten. 

~III. Särskilda ansla~ 
Llt. XIII~ 1. Understödjande av studie·cirkel verksamheten. 

Tillägg 200 mark. 

På grund av ökat antal studiecirklar erfordras ett tillägg. 
5 Ht .XIII~ 13. COill landskapsstyrelsens disposition :för undervisnings- och 

2ildningsväsendet. 

Tillägg 1.000 mark. 

Motiveras av ökade bidrag för deltagande i kursverksamhet. 

~=~~~~~~~~~1~==N~~~g~g~g§~=~~~~Jgg~~= 
I. Jordbruket och ___ Q.~ss binäringar samt kolonisation~~ 

verksamheten. 
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Resor och dagtraktamenten (f). 
Tillägg l,000 mark, 

473 

Landskapsstyrelsen har konstaterat att konsulenter och ins-

struktörer samt motsvarande tjänsteinnehavare på tjänstens 

vägnar nödgas deltaga i ett flertal instruktions- och före~ 

dragstillfällen under kvällstid, Då motsvarande fritid inte 

kan ges av den ordinarie tjänstetiden har landskapsstyrel

sen ansett skäligt att förenämnda tjänsteinnehavare och mot

svarande för tjänstgöring under kväilstid av förenämnd art 

skulle berättigas att lyfta ett arvode motsvarande samman

trädesarvode. Med bea~tande av att arbetstidsförkortning 

genomfördes under innevarande år, anser latidskapsstyrelsen 

ytterligare motivera att denna ersättning, utgår från den 

1 juli 1968. 

II. Ålang§ försöksstation, 
Driftskostnader. 

~il]-ägg 2, 500 mark, 

Hänför sig till icke tidigare förutsatt försöksodling av 

chipspotatis under år 1968, Kost~aderna för utsäde ha be~ 

löpt sig till c, 2.000 mark och övriga driftskostnader till 

500 mark. 

III Fisket 
Lana_§]f?,pets andel i skadeersättningar för försäkrade fisk

reCl..@_]f_ap och fisekbåtar (f), 

Till~gg 70,000 mark. 

Tillägget motiveras av att slutreglering av landskapets andel 

i under detta år inträffade skadefall även skett under år 

1968 mot att tidigare har erlagts i efterskott påföljande 

år" 
IV, Skogsbruket. 

Expensmedel:_ 

Tillä&g 300 mark, 
Motiveras av kostnadsstegringar. 

z=g~~~~~~~~~==~g~~~~~~~~g~g~~~~~~~~== 
IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier. 

Underhåll av byggnader. 

Tillägg 8,000 mark .. 

Motiveras av vissa grundreparationer och installering av 

oljeeldning i vägavdelningens bostadsbyggnad. 

V, Sä;rskilda anslag. 



7 Ht. V~l. 

8 Ht. I~4. 

8 Ht. I~ 5. 

9 Ht, I~2. 

2.Jii. I~3, 

L_Ht. I~6, 
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Motorfordanstrafiken. 

r\ l"·n· _,_ v _o_J_ingar. 

Tillägg 5.000 mark. 

Motiveras av den extra arbetskraft; som erfordras i samband 

med omorganisationen av bilbesiktn1ngsverksamheten och 
under rusningstider. 

Kostnader för bilregisterbyrå~. 

Tillägg 2.000 mark. 

Kostnader i samband med inrättande av den nya bilregister~ 

byrån har visat sig högre än beräknat. 

~=g~~~~~~~1g==ggg~g~g=~gg~~i!~~= 

I.Särskilda anslag för sociala ändamål. 

Bostadsbidrag för flerbarnsf§;_mil;j er ( f). 

Tillägg 25.000 mark. 

I högre grad än tidigare har till bostadsbidrag berätti

gade familjer kunnat beredas plats i nya lägenheter. De 

nya lägenheterna har även betingat en högre hyra än tidi·~ 

gare 9 varför erforderligt tillägg stiger till 25.000 mark" 

Understöd åt barnhem (f). 

Tillägg 2.500 mark. 

Motiveras av höjt bidrag per vårddygn och större antal 

barn. 

Understöd åt barnträdp,~rdar (f). 
Tillägg 20.000 mark. 

Motiveras av stegrade löne- och andra kostnader samt ökat 

antal barn. 

~=g~~~g~~~~~g==~~~~~~~=gg~~g~== 
I. Pensioner och av landskaJ?..E_;t_ i egenskap av arbets~· 

givare erlagda s9ciala utg}fter.~ 
Familjepeneioner och begravningshjälp (f). 

Tillägg 30.000 mark. 

Motiveras av inträffade pensionsfall. 

Socialskyddsavgifter (f). 

Tillägg 50.000 mark. 
Hänför sig till de under året inträffade lönejusteringarna 

Olycksfallsförsäkringspremier (fL_ 

Tillägg 10.000 mark, 

Motivering somc ovan. 

Hälso- 9 läkar-och sjr1kvård. 
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Tillägg 3.000 mark. 
På grund av lönejusteringarna har ersättningsbeloppen höjts. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
01 ( 10 _ Ht. III ~ l .. !-Lands lyceum för anskaffn~ng av inventarier. reservationa-

anslag) 

~illägg 8.000 mark. 

På grund av från skolan uttalade önskemål föreslås komplet

tering av utrustningen för bespisning. Anslaget skulle för

slå för anskaffning av en kaff e~te- kakao-automat medan en 

minoritet i landskapsstyrelsen ansett 3.000 mark tillfyllest 

för anskaffning av enklare utrustning till bespisningsköket. 

Inkomst från automaten beräknas 1969 inflyta under 3 Avd. 

I~4. 

10 Ht. III~l3. Ålands husmodersskola för ombyggnad. 

~llägg 38.500 mark. 

Ombyggnaden vid husmodersskolan utbjöds under året på 

entreprenad. Entreprenadsummorna uppgick till följande 

avrundade belopp 

byggnadstekniska arbeten 50.000 

VVS- tekniska arbeten 11.400 

El-tekninska arbeten 10.400 

Ventilation 6.500. 

Genom byggnadens ålder och i övrigt p.g.a. arbetenas art 

tillkom, ett antal ändringar av föreliggande ritningar 

samt oförutsedda arbeten. Dessa beräknas till c. 6.000 

mark. Den fasta inredning som jämte smärre andra anskaffninga~ 

förutsatts anskaffas utom entreprenaden belöper sig till 

c. 11.000 mark. Arkitektarvode jämte kostnader för admini~ 

stration och byggnadskommittearvoden kommer att uppgå till 

sammanlagt 14.000 mark. 

10 Ht.III~l6. Jan-Karlsgården för nyförvärv och inventariero 

Tillägg 10700 marko 

I budgeten förutsatt 

denna på platsen har 

1Q Ht. III ~ 18. JIQlkskolinspektörens 

11JJ-ägg 800 mark. 

anskaffning av bo.d och uppförande av 

visat sig kostsammare än beräknat. 

kansli för inventarier. 

Motiveras av tidigare icke förutsatta nyanskaffningar erfor·~ 

derliga för verksamhetens inledande vid hjälpmedelscentralen. 

1Q._ Ht o III ~ 20. Ålands husmodersskola för tillbyggnad. 

Tillägg 55.000 mark. 



10 Ht, IV: 7. 
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F'ör llands husmoders skolas tillbyggnad har hittills 

budgeterats 370. OC1.-) mark år l967. Arbetet slutfördes 

och slutsyn verkställdes år 1968. Entreprenadsummorna 

belöpte sig till i byggnadstekniska arbeten 277.000 mark, 

vvs~tekniska arbeten 45.000 mark samt el-tekniska arbeten 

27.000 mark. Dessutom tillkom index till c, 20.000 mark, 

expert- och arkitektarvoden c.43.000 mark el- och tele~ 

fonanslutni.ngar 5. 000 mark samt smärre tilläggsarbeten

och anskaffningar ~-3amt administrationskostnader. 

Tilläggsäskandet bs~or närmast på att indextilläggen och 

arkitekt-och expertarvodena steg till oförutsett höga be-· 

lopp. 

IV,. NäringarnalLLräm;i ~Q;c:le, 

~.tskodli:µgfi,<ilnstal!f:r. för grundförbättringar. 

Till.§igg .:;Lo. ooo rnark. 

Den förutsatta gru.ndreparationen och ombyggnaden av fisk~ 

odlingaanstalten har utförts under året. Under arbetets 

gång har det dock visat sig att tidigare utrustning när 

det gäller rörsystem och elektriska anläggningar 1 som 

förntsattes kunna användas även efter ombyggnaden 9 varit 

tltslitet och clärför förnyats. Den inre ombyggnaden i öv;._ 

rigt blev även dyrare än vad som beräknats, 

"Tilläggsc.:-rkri~v-1 P. för J omala gård. _ 

4.nslag 21. 000 ma~J:s..: __ 

(IVlomentet nytt), 

Ett område, lämpligt att ansluta till Ja.mala gård och väl 

användbart föi- g8.r·d.ens behov har erbjud.i ts till försäljning 

åt landskapet. Området omfattar c. 23 ha 9 i huvudsak 

skogsmark. 

Priset skulle utgöra 21.000 mark. 

V. Kommunikationsväsendet. 

Byggande av skärgårdshamn i Långnäs. 

Tillägg 40.000 mar~. 
Under år 1966 och 1967 har för Iå.ngnäs färjhamn bud

geterats sammanlagt 1.185. 000 mark .. Såsom utgiftsrest 

till 1968 kvarstod c. 187.000 mark. Sed~n slutsyn förrät

tats i maj detta år, har.kostnaderna dock konstaterats 

stiga till sammanlagt 1.215.000 mark. Byggnadsentrepre

naden inklusive index och tilläggsräkningar steg till 

1.121.000 mark, projektering och ~övervakning till c. 

50.000 mark, schaktning till c. 14.000 mark, byggnads-



10 Ht, V~ 11 o 
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12 Ht,I~l, 
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övervakning c.15.000 mark 
kostnader, 

7 

4~0 

vartill kommer smärre oförusedda 

Byggande av färjfästen i Sottunga och Kyrkogård§Q. 
Anslag 66.900 mark. 

I 1967 års budget under 10 Hto V~9 fanns upptaget 190.000 

ms,rk 9 vilket i första hand S'TP.ti.g på.börjande av fär j fiist8nt:i, 

i Kyrkogårdsö och Sottunga. Arbetena med dessa fär~1fästen 

har fortgått inpå 1968, Genom att även angöringsplatsen i 

Husö utbyggts och i övrigt att kostnaderna stigit sedan 

kostnadsberäkningarna utfördes har tidigare anslag visat 

sig otillräckligt. Kostnaderna för Husö har uppgått till 

11.000 mark medan för Sottunga kostnaderna stigit med 

55,850 mark utöver tidigare kalkylerad summa. 

VI. Polisväsendet . 
......._~--·--........~-~ 

Polisinrättn:ing~I). i Mariehamn. 

Anskaffning av utrustning. 
=-----.:....:--.~ .. -----~ 

fil1i:igg_l00 mark. 

Motiveras av kostnadsökningar, 

~~=~~~~g~~~~1~==~~~~~~~~~~g~~~~~~~~~~= 
I. Avräknings- och ränteutgifter. 

Vid avräkning åt§rg§,~nde utjä~ngsförskott (f). 

Ti ll~gg__-~5Q_:__QQQ_ m_§Tk . 
Utjämningsförskottet fört på 1968 för 1966 års avräkning 

stiger till sammanlagt c. 1. 1~50, 000 mark 1 varför ett til

lägg till tidigare budgeterat 850.000 mark erfordras om 

650.000 mark. 

Hänteutgifter för av landskapet U];2]2tagna finans~==-. 

lån ( f). 

1illägg 40.000 mar~. 
Landskapsstyrelsen har under året varit tvungen att uppt:::,,ga 

tillfälliga frinansieringslån, som högst utgjort 300"000 

mark. Anledning till lånen 1.1.ar närmast varit att den under

föregående moment nämnda återbetalningen de facto minskat 

årets förskott. 


