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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1-

s e s framställning till Ål ands landsting med 

förslag till andra tillägg till ordinarie in

koms t- och ut Giftsstaten för landskapet ~land 

under å r 1962. 

Föreliggande tillägg till ordinarie lJudgeten för å r 1962 bal211Serar 

på 34 .642. 735 mark, vilket på inkomstsj_dan till huvuddelen täckes av 

anslaget under 5 Avd. I~l, Statsansla2 för skattefinansiell u tjämning. 

på utgiftssidan observeras den st örsta posten under 11 Ht. III:7, 

Amorteringslån för uppförande av kommunala vårdanstalter 19.000.000 

mark. I övr i gt upptager förslaget smärre anslag för täckande av under 

året uppkomna behov. '-;huru ans lagen f ör avlöning ar på grund av i~1tr äf

fade lönejusteringar i flertal fall redan nu kan konstateras bliva över

skridna innan årets utgång, har l andskapsstyre lsen ansett erforderlig 

tilläggsbudgetering i detta avseende lämpligen kunna anstå då det exak

ta behovet av tilläggsanslag svå rlig en kan överblickas. Även beträffan

de ans lag, som nära ansluter sig till avlöningsmomenten har f örfarits 

på enahanda sätt. 

Landskapsstyrelse n får vördsamt f ör e slå , 

att Landsting et ville antag a följande f ör

slag till andr a tillägg till inkomst- o ch ut

giftsstaten f ör landskapet Åland under ä r 1962. 

Mar iehamn, den 29 november 1962. 

På 

Lantråd 
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I N K 0 M S T _' R • 

3 Avdelningen. 

I. Inkomster av blandad natur. 

Ilande lantmannaskola. 

10. Inkomst från skollägenheten på Jornala gård ..•.•..••••.•• 555.000 
Summa I kap. 555.000 

~)umma 3 Av;:delnin2;cn 555. 000 

5 Avdelningen. 
------------~-----------------

I. Finansieringsinkornster. 

AvräkninP-s- och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell u-c jämning 

a) Förskott för år 1962 .•.••...••.•...•.....•.....•.• 
Summa I kap. 34.087.735 

Summa 5 Avdelningen 34.087.735 

34.087.735 

Summa inkomster mk 34 .6~-2. 735 
================================ 

U T G I F T R. 

2._Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

I. I lands lyceum. 

10. Underhåll av byggnader .•••...•••.•...•••.•....•.•..• -

Summa I kap. 4c.ooo 
III. ~lands sjöfartsläroverk. 

3. Skepparskolan .... -o .• o '° ........... °' •• "' ••• o "' ••• "' o ..... 111 • o ••• 

16. Radiotelegrafistkurs (förslagsanslag) •••.....•..••.. 

Summa III kap. 341.200 
VI. i~lands lantmmmaskola. 

Skollägenheten på Jomala gård. 

12. Skollägenhetens utgifter ( förslac;sanslag) ~ 
a) löner, semesterarvoden samt pensions- och barn-

bi dragspremier •••••&O•Q•eo•••••O••••<lo•••oe•••••• 

b) övriga löpande utgifter •.••••••....•....•..•..... 

Summa VI kap. 555.000 
VIII. J~lands ambulerande lan-~hushclllsskola. 

Hyra, värme och lyse (förslagsanslag) •.....•.•..•••.. 

Ex:pensmedel 
Summa VIII kap. 315.000 

40.000 

150.000 
191.200 

lOC.000 
455.000 

285.000 
30.000 
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IX. Fornminncsvcirden. 

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

:Somarsunds fornminnes område .•..•••..••...•...•..••• 

Summa IX kap. 98.935 

Summa 5 Huvudtiteln 1.350.135 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
--------------------------------------------------------------------------

I. Jordbruket och doss binäringar samt kolonisations

verksarnheter:.. 

Jordbruksförsöksverksamheten~ 

a) Alands försöksfält •..•..••.•••••..•••.....•.••• 

Summa I kap. 120.000 

III.cDen privata skogshushållningen. 

Främjande av och tillsyn över c1Gn privata skogshus-

hållningen ~ Q 0 I) • 0 • g •••• 0 •••• e ,. •• a • .0 " ... 0 I) 0 ••••• 0 •• 

Summa III kap. 450.000 

Summa 6 Huvudtiteln 570.000 

7 Huvudtiteln. Kommunik:rcj_onsväsendet. 
====================================== 

II. Vä~hällningcn. 

2. :Bidrag till kommunalvägar~ 

b) för underhåll (förslagsanslag) •....•..••..•...•. 

Summa II kap. 4-34. 700 

III. Sjökommunika-L;ionerna. 

3. Till anläggning och underhåll av 1Jåtbryggor 

(reservationsar1slag) ..•.••.••.••....••.•.•..•.•. 

Summa III kap. 2.000.000 

V. Särskilda anslag. 

Övriga anslag. 

4. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunika-

tionsväsendet o • e e • o e o e o • • o o ~ ~ o ~ • e • • • o • o ~ • • • o • • e o • 

Summa V kap. 4.300 

Summa 7 Huvudtiteln 2.439.000 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
------------------------------------------------------------

I. Särskilda anslsc;. 

Av'landskapslagen om reglering av lJyggnadsverksam

heten föranledda kostnader (förslagsanslag) ••••• 

Utgifter för skärg~trdsnämnd ( f örslagsanslag) •.•••. 

3.800 

95.135 

120.000 

450.000 

434.700 

2.000.000 

4.300 

5.000.000 

100,,000 
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Summa I kap. 5.100.000 

Summa 9 Huvudtiteln 5.100 .000 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
===================================== 

III. Undervisnings- och bildn irigsväsendet. 

2. Ålands lyceum för p lanering av skolområdet (reserva-

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

8. Ålands Kvinnliga Hemslöjds skola f öi1 uppf c: rande av 

ekonomi byggnad ................................... . 

12. Skollägenheten p å Jomala gård för grundförbättring 

av bastubyggnad och uppförande av ensilagetorn .•• 

15. Ålands ambulerande lanthushå lls skola för inköp av .. · 

skol byggnad och inventarier •..••••....••••..••.•• 

Summa III kap. 73 8 . ooo 

IV. Näringarnas främjande. 

5. Uppförande av traktorgarage .•..•.•••.....•...••..••• 

Summa IV kap. 170 . 000 

V. KommunikationsväsGndet. 

2. Anskaffning av vägmaskiner (reservat ions anslag) ........ 
5. Anskaffning av reservfärja •..••.•.••••. ·• ..•••.•..••. 

Summa V kap. 5.15 0 .000 

VI. Polisinrättning en i Mariehamn. 

1. Anskaffning av dräkter för grodmän ~················· 

Summa VI kap. 12 5.600 

Summa 10 Huvudtiteln 6.183.600 

11 Huvudtiteln. Understödslån . 
-----------------------------~ ----------------------------

III. Särskilda anslag. 

7. Amorterings l å n f ör uppförande av kommunala vård-

· anstalter ot•ttttttttttttttOttllttOetottttttttttftt 

Summa III kap. 19 . 000 .000 

Summa 11 Huvudtiteln 19.000.000 

151 .000 

365. 000 

22. 000 

200 . 000 

17 0 .000 

1.35 0 . 000 

3.8('0 . 000 

125.600 

19.000 .000 

Summa utgifter mk 34.642.735 
============================== 
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~~!§1j~~!~~~~~~g. ----------------
Utg ifter. 

5. Huvudtiteln. Undervisnings- och bildnin g sväsendet. 

I. Ålands lyceum. 

5 Ht. I:lO. Underhåll av byggnader. 

Tillägg 40.000 mark. I ordinarie budgeten för innevarande 

år okades anslag et med,.100.000 mark jämfört med före gående 

år. Ökning en avsåg att täcka kostnaderna för erforderlig t 

skyddsnät i gymnastiksalens tak. Materialet för detta 

skyddsnät var då ännu icke bestämt. Efter försök med olika 

material har byggnadskommissionen kommit fram till att 

e tt nät av pianotrå d, vilket även g odkänts av arkitekten, 

vore det lämplig aste. Kostna derna härför sti g a till in

alles 140.000 mark varför erforderlig t tillägg ut gör 

40. 000 mark. 

III. Ålands sjöfartsläroverk. 

5 Ht. III:3. Skepparskolan. 

Tillägg 150.000 mark . Avser närmast täcka förhöjnin g ar p å 

grund av inträffade justering ar av lärarnas timarvoden. 

5 Ht.III:lO. Ra diotelegrafistkurs. 

Tillägg 191.200 mark. Motivering som under 5 Ht.III:3. 

VI. Ålands lantma nnaskola. 

Skolläg enheten på Jomala gård. 

5 Ht.VI:l2. Skolläg enhetens ut gifter (f ). 

Tillägg 555.000 ma rk. Föru tom för löner och därtill anslut

na ut gifter under undermoment a), för vilket föreslås ett 

tillägg om 100.000 mark, erfordras 100.000 mark för att er

sätta en av lägenhetens hästar som förolyckats; 100.000 

mark för stegrade bräns le-, elströms- och maskinrep arations

kostnader p å grund a v försenad skördesäsong , 150.500 mark 

för underhåll av vägar samt 105.000 mark för komplettering 

av tidig are utförda dränertngs arbeten. Motsvarande inkomst 

har på grund av stegrade försäljningspriser kunnat observe

ras under 3 Avd. I : lO. 

d 

s 
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VIII. Ålands ambulerande lanthushållsskola. 

5 Ht. VIII:2.Hyra, värme och lyse (f). 

Tillägg 285.000 mark. 

Sedan lanthushållsskolan från och me d innevarande läsår 

arbetar stationärt i egen skolbyggnad har tillkommit 

tidigare icke medräknade utgifter. Sålunda bör skolan i 

elanslutningsavgifter erlägga ca 100.000 mark, kostnaderna 

för bränsle beräknas stiga till 55.000 utöver tidi gare kal

kyle rat, vartill kom~er arvode om sammanlagt 58.000 mark 

för vakt11ästare samt hyra för b .astu m. m. 

5 Ht.VIII:4. Expensmedel. 

5 Ht.IX:2. 

5 Ht " IX: 3. 

6 Ht.I:l4. 

Tillägg 30. 000 mark. Avser kostnader i saraband med ,invig.:.... 

ningen av nya skolbyggnaden. 

IX. Fornminnesvården. 

För arkeolo giskt fält arbete. 

Tillägg 3. 800 mark. Tillägge t erforderligt för täckand,e 

av smärre oförutsedd a ut gifter. 

Bomarsunds fornminne s områd e . 

Tillägg 95.135 mark. Under s ommaren h a r ett murparti i 

huvudfästningen förstärkts gen om a tt en gråstensmur upp

förts på ins id a n såsom s t öd. För a tt det plan~rade arbetet 

icke skall behöva lämnas ofärderat und e r vint ern erfordras 

ett tillägg om 95.135 mark. 

6. Huvudtit e ln. Näringarnas främjande. 

I. Jordbruket och d ess binäringar samt kolonisationsverksam

heten. 

Jordbruksförsöksv erksamhet en. 

a) Ålands f ö r söksfält. 

Tilläg g 120.000 mark. Tillägget avser dels stegrade un

derhålls- och driftskostnader för försöksfältets å r 1956 

inköpta trädgårds traktor dels stegrade arbetslöner på 

grund av den utdragna skördesäsongen. 

III. Tien privata skogshushållningen. 

6 Ht.III:lO. Fränijande av och tillsyn över den privata skogshushåll

ningen. 

Tillägg 450.000 mark. Tillägge t avser inköp av flyg kartor 

över hela Åland för forst avdelningens behov. 

7. Huvudtiteln. Komn:i.u~1ikationsväsendet. 

II. Väghållningen. 
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7 Ht. II: 2. Bi dr ag till ko mmuna lvägar. 

7 Ht.III:3. 

7 Ht. V: 4. 

b) för und erhåll (f) . Tillägg 434.700 mark. Vid upp g örande 

av innevarande års budge t beräknades bidrag sbehovet minska 

allt eft e rsom tidig are kommunal vägar förklaras för by g devä

gar~ varför anslag et sänkt e s med 800.000 mark jämfört med 

år 1961. Emelle rtid har detta icke skett i beräknad omf a tt

ning varför för årets behov erfordras ett tillägg om 

4 3 4 . 7 00 mark . 

III. Sjökommunikationerna. 

Till anläggning och underhåll av båtbryggor (r). 

Tillägg 2.000.000 mark. På vårvintGrn innevarande år 

meddelade Rederi Ab Vikinglinjen att bolage t ämnade start a 

bilfärjetrafik mellan Åland och Korpo. Bolag et anhöll där

vid om att landskapet mått e :iDrdning sställa a n göring smo jlig

heter vid färjläg et i Svinö. För att tillnötesgå bolag et 

i detta lovvärda initianv beslöts vidtag a åt gärder för att 

möjliggöra angöring vid Svinö. I detta avs e ende uppfördes 

tre träkistor för en kostnad oui 2.000.000 mark. I första 

hand utnyttjades landskaps styrelsens disposi tionsmedel un

der 10 Ht. V:l men bör beloppet rätteligen hänföras till 

förevarande moment . 

. V. Särskild a anslag . 

Övri g a anslag. 

Till landskapsstyrelsens disposition för kommunikations

väsendet. 

Tillägg 4.300 mark. Tillägget erforderli g t för smärre 

tidig are oförutsedda utgifter. 

9. Huvudtitel n. Tiiverse anslag. 

I. Särskilda anslag . 

9 Ht. I:l9. Av landskapslagen om re glering av byggnadsverksamheten 

föranledda kostnader (f ). 

Tillägg 5.000.000 mark. Me d stöd av stadgandena i bygg

nadslagen (29/59) har landskapsstyrelsen prövat nödig t 

fatta bes l ut om planläggning av vissa delar av Jomala 

kommun, omfattande dels generalplanearbeten och dels bygg

nadsplanear-beten; I d etta avseende ha r landskapsstyrelsen 

tecknat avtal om arbet e ts utförande med Komnfilnalteknik Ab. 

Arbet et beräknas :vara slutfört under år 1963. Av total kost

naderna för det av förenämnda firma utförda arbet et, 

8.100.000 mark, beräknas 6.300.000 mark inklusive beräknat 

k 
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ind ex tillägg utfalla inom· detta år. De kostnader för plan

läggningen, som pr-Ovas böra erläggas av kommun och mark

ägare, beräknas inflyta först und er å r 1963. 

Utgifter för skärgårdsnämnd. 

Tillägg 100. 000 mark. Erfordras närmast på grund av st eg

r ade sammanträdesarvoden. 

10. Huvudtiteln. Investeringsut~if~_er. 

III. Undervisnin g~- och bildningsväsend e t. 

10 Ht. 111:2.Ålands lyceufil för planering ~~?kolområdet. 

Tillägg 151 .000 mar~~ 1 årets budget uppto g s under detta 

moment ett ans l a g om 1.000.000 för att möj liggöra påbörjan-

det av skolgårdens planering . Enligt byggnadskommissiopens 

förslag har ansetts mest ändamålsenli g t at t detta år utföra 

en första etapp omfattande södra och östra delen medan res

ten får anstå till år 19 63. För slutförande av denna första 

etapp erfor dras ett tillägg om 151.000 u.iark. 

10 Ht.111:8. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för uppförande av ekonomie- . 

byggnad sari1t vissa orabyggnads arpet e~. Mo1aent ets rubrik änd

rad. 

Tillägg 36 5 .000 ri1ark. På g rund av stegr a de .arbetskostnader 

och kostnader för tidi gare ick e medräknat-arb etsraaterial 

har ut gifterna för uppförande av ekonor.1iebyggnaden beräk

nats till 1 80.000 mark oera än budgeterat. :Då l edigblivet 

l agerutrymme i sko lbyggnaden genori1 den nya ekonomiebyggnad en 

kommer att stå outnyttjat föresl å s för inre dande av vävkao

mare ett b e lopp ot1 185.000 mark. 

10 Ht.111:12. Skollägenheten på Jomala gård för grundförbättring av bo

stadsbyggnad och uppf örar:de av ens i~ agetor~ 

Tillägg 22.000 rnar~ Tillägget erfordras för smärre i sam

band med i rubriken nämnda arbeten tillkomna oförutsedda 

ut gifter. 

10 Ht.111:15 .Ålands ambul erande lanthushållsskola för inköp av skolbygg

nad och inventari er. 

Tillägg 200.000 mark. Av grundans lag et i första tilläggs

budgeten för år 1962 om 3.000.000 mark för i rubriken av

sett ändamål beräknades pre liillinärt 500 .000 mark för in_"k:öp 

av inventarier . Sedan sko l an väl installerat s i g i skolbygg

naden har anslaget för inventarierna visat sig för lågt då 

huvuddelen av dessa inventarier mås t e nyanskaffas . 

, I 

I 
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IV. Näringarnas främfande. 

10 Ht. IV: 5. Uppf örang_e. av · ,träktdh~··arage. 

Ans l ag 170•000 ·.·mark. Momentet nytt. 

I tredje tilläggsbudget för år 1961 under 10 Ht. IV:4 upp- k 

togs 250.000 mark för uppförande av ett traktorgarage i 
.- .,-:::--::· . 

Grelsby för plantskolans behov. Anslaget utnyttjades icke i 

under sagda år och överfördes därför till år 1962, då ar- s 

betet med garaget påbörjats.Enligt entreprenadanbudet sti

ger kostnaderna till 248.000 mark däri icke inräknat cement

g olv, taktegel och el-ljus till en J.>o->tnad om 170.000 mark, 

vilket ut~ör erforderligt tillägg. 

V. Kommunikationsväs.J<ndet. 

10 Ht. V: 2. Anska:f~ing ' äv vägmaskin~-r ~(J' }. 

10 Ht. V: 5. 

•· - -en. 
Tillägg J,..350.000 mark. I första tilläggsbudget .. / O.pptogs an-

. . 

slag för inköp av motordrivet el verk för stenkrossar'... Seaan 
• 

det konstaterats . att då till tänkt elverk iclrn:,_hade till-

räcklig kapacitet föreslås erforderligt tillägg ·för inköp 

av ändamålsenli g t elverk. 
' \ 

Anskaffning- av reservfärja. Mo.raentet nytt. 
. .. 

Anslag 3. 800. 000. mark . . 
Såsom .re dan '"me ddelats Lcu1dstinget har landskaps styrelsen 

funni i : ;~nd"aniål senl i"gt . :at;t. då~-:t:i: l ll ä 11 e därt i 11 er b j öd s från 

_,;, - --· -sverige inköpa en färja jämte reservr:10tor. Färjan avses att 

trafikera vid Ämbarsund i Fö g lö samt att utgöra ersä ttning 

för landskapets and ra färjor då dessa tages ur trafik för 

översyn. Priset för färjan jämte reservmotor utgör 46.800 

10 Ht.VI:l. 

kronor vartill kommer tullavgift om ca 300.000 mark. Färjan 

undergår f .n. vissa omändringsar.beten för att passa härva

rande förhållanden varför i detta avseende erfordras ca 

550 .000 mark. Ändringsarbetena avser bl .a. ändring ar av 

däckshus, inredande av 11anskapshytt, upptagning av portar. 

VI. Polisinrättningen i Mariehamn. 

Anskaffning av dräkter för grodmän. 

Tillägg 125 .600 mark. Enär från den offert ' på vilken uträk-

ning arna av tidigare ansJag S:)8lopp basera de sig bo rtlämnats 

för dykarutrustningen väs entliga delar föreslås nödig ·t t:i 11.

l ägg. 

11 Huvudtiteln. Und erstödslån. 

III. Särskilda anslag. 

U Ht. III: 7. Amortering slan för uppförande av kommunala vår_dans_j;a~t§..~ · 
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Tillägg 19.000.000 mark. Med stöd av landskapslagen om 

socialhjälp (20/56) 60 § 2 mom. har l andskapet mot l åg 

L ränta beviljat lån åt kommunalavårdans t alter. Sälunda ut-

gavs år 1961 åt De Gamlas Hem ett amort erings l ån om J>k 

20.000.000 mark. Medan l ånen tidigare godkänts har Ålands

deleg ationen v id den ordinarie utjämningen för å r 1961 med 

hänvisning till at t l å n en beviljats på förmånligare vill

kor än vad i motsvarande fall tillämpas i Folkpensionsan

s talt ens l ångivning icke kunnat godt aga det å r 1961 till 

De Gaml as Hem utgivna l ånet. Ävenså har dalegationen fö

reslagit a tt övriga för ifrågavarande ändamål beviljade 

l ån måtte bringas i överensstämmelse med Folkpensionsans tal

tens lånevillkor då d e l egationen i ann at fall vid följ~nde 

utjämningar kommer att förfara såsom om l ånen beviljats på 

sistnämnda villkor. 

Med beaktand e härav har l a ndsk apss tyre ls en beslutat de~ 

bringa l å nevi llkoren för för e nämnda l å n i överenss tä mmels e 

me d Folkpensionsanstal tens mot svarande lånevillkor, dels 

säga upp· det år 1961 ti 11 De Gamlas Hem beviljade l åne t om 

20.000.000 mark samt d els slutligen i stället för det upp

sagda l ånet föreslå upptagande av .ett nytt l å n o m 19.000.000 

mark åt De Gamlas Hehl på för Ålandsdele gationen godtagbara 

villkor. Nä1mas bör att ar;10rt eringstiden för de av l andska-

pet utgivna l ånen varit 20 år Ded 3 % ränta. På år 19 61 

ut g ivet l ån har amort erats 1.000.000 mark. 

För Folkpensions ans t a ltens lånevillkor ski~er sig de av 

landsk apss tyr e ls en tillämpade l ånevi llkoren frä mst däri att 

amortering stiden för för s tnämnda l ån ut gör 15 år, räntan 

2, 5% även affärsb a nkernas deposi tionsränta, samt att ränta 

och avkortning är till hälften bundna vid partiprisindex. 


