
lir 45/1969. 

4SS 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e 1 s e s fra.L'.lställning till Ålands 
landsting me d förslag till tredje till
lägg till ordinarie inkomst- och utgifts
staten för landskapet .Åland under år 1969. 

Förevarande tilläggsbudget föranledes av unde r åre t uppkomna behov 
och anslagsäskanden, vilka icke kunnat beaktas i tidigare budgetförslag. 

Budgetförslaget omsluter totalt 1.019.258 mark mo tsvarande en ökning 
ara c. 2,7 % av hittills under året budgeterade medel. Tilläggsbudge ten 
balanseras på inkomstsidan i huvudsak av anslaget f ör skattefinansiell 
utjäoning och i övrigt av vissa inkomster, som influtit till högre belopp 
än tidigare beräknats. Inkomstsidan har därutöver icke ansetts erfordra 
ytterligare motivering medan för utgifterna nedan närmare redogöres i de
tal jmotiveringen. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen fö reslå 
att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till tredje til~ägg ti l l ordina
rie inkomst- och utgiftsstaten för land
skapet Åland under år 1969. 

Mariehar;:in, den 5 december 1969. 
På landska sstyrelsens vägnar: 

Lantråd Isaksson 

Landskapskamrer 
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I N K 0 M S T E R. 

1 Avdelningen. 
============= 

I. Skatter och avgifter av skattenatur. 
Nöjesskatter 
Apo teksavgif ter .................. ,, .......... s •••••••••• 

Suooa I kap. 52.000 

Suooa 1 Avdelningen 52.000 

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

I. Inkooster av blandad natur. 
Ålands yrkesskola. 

13. Inkomst av bespi.sni;ngen . ............................ . 

16. Vederlag för naturaförnåner sant diverse .inkoI:1ster •. 
Ålands husoodersskola. 

25. Vederlag för naturaförfilåner saot diverse inkomster ... 
Kor.::rrnunikationsväsendet. 

32. Hyror och diverse inkomster ........................ . 

33. Bilregisterbyråns inkonster ........................ . 
Övriga inkoIJster. 

37. Sjukförsäkringsersättningar ...................•..... 
Suooa I kap. 50.000 

Suooa 3 Avdelningen 50.000 

4 Avdelningen. 
===========-:== 

I. Ersättningar av kouuuner :m.fl. för av land
skapet förskottsvis erlagda kostnader. 

4. Ersättningar för kostnader 5_ srn~1band ned uppgörande av 

by ggnadsplaner ............... ~ ..................... . 

Sum.Tia I kap. 42.000 

Summa 4 Avdelningen 42.000 

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

I. Finansieringsinkooster. 
Avräknings- och ränteinkooster. 

Statsanslag för skattefinansiell utjär:ming: 

a) förskott för år 1969 ............••.•.........•.... 
b) utjänningsreglering för tidigare år .............. . 

Sur:.1IJa I kap. 875.258 

SmJLJa 6 Avdelningen 875. 258 

10.000 

42.000 

2.000 

7.000 

2.500 

7.500 

21.000 

10.000 

42.000 

851.976 
23.282 

Sm:Jna inl~oDster r;ik l.Ol9.258 
==================================~s::==-· 

l 
i 
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U T G I F T E R. 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 2-4 Ht. 
================================== 

I. Centralförvaltningen. 
2. Ledar::iöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktanen

ten och resekostnader (förslagsanslag) ......•.......... 
Diverse utgifter ...................................... . 

Kostnader för extra personal (förslagsanslag) .......... . 
Suoua I kap. 45.000 

Sur:J.Da 2 Huvudtiteln 45.000 

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

I. Polisinrättningen i Mariehaun. 
Avlöningar ....... tl •••• _ .............. o • o .................. . 

Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) .....•.•........... 
Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrätt-
ningen ................................................ 

SuDoa I kap. 70.100 

II. Polisväsendet på landet. 
Telefonkostnader .. · .................................... .. 

Polisernas unifornering och utrustning (förslagsanslag). 

10.000 

15.000 

20.000 

60.000 

10.000 

100 

3.000 

1.200 

Diverse utgifter ..... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

Suruna II kap. 5.000 

SuIJDa 3 Huvudtiteln 75.100 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
==================================== 

III. Ålands centralsanatoriuIJ. 
Pensioner (förslagsanslag) ........................... . 

Sru:iua III kap. 10. 000 

VI. Särskilda a~~l!~g. 
Bidrag till avlönande av kor:::u::.iunn:.'...djurläkare (förslags-
anslag) ....................... ._ ...................... . 

Kostnader för landskapets platser i Grelsby sjukhus (för-
slagsanslag) ............. a •• 0 ••••••••••••••••••••••••• 

Till landskapsstyrelsens disposition föi· hälso- och sjuk-
Vårdsändawål ... ~ ........ a ••• ca • o .., .. ., " o •• o ••••••••••••••• 

Sucioa VI kap. 21.000 

SUIJIJa 4 Hnvudtiteln 31.000 

10.000 

7.000 

10.000 

4 .• 000 
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ningsväsendet. 
============= 

I. Jllands lyc8UL. 
2. Upprätthållande av parallellklasser (förslagsanslag) .... 
8. Diverse utgifter ........... $. a ••••••••••••••••••••••••• 

Surma I kap. 11 . 000 

VI. Ålands yrkesskola. 
11. Underhåll av byggnader och gårdsplan .................. . 
20. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan ... . 
21. o~skolningskurser (förslagsanslag) .....•..•............. 

Su:::::n:ia VI kap. 5 2. 900 

VIII. Ålands lant11annaskola. 

5:-:-6 Ht. 

9.000 

2.000 

1.900 

1.000 

50.000 

9. Underhåll av fastigheten............................... 500 
Suoua VIII kap. 500 

IX. Ålands kvinnliga he~slöjdsskola. 
5. Direktionsarvoden och resekoRtnader (förslagsanslag).... 400 

Surn.:::a IX kap. LWO 

X. Ålands huswodersskola. 
2. Vär1-ae och lyse ( försle.gsanslag) ........................ . 
4. Underhåll av byggnader och inventarier ....•.......•...• 
7. Elevbespisning ( förslagsanslag) , .........•............• 

SUIJri1a X kap. 7 .100 

XI. Fornninnesvården. 
------··--~-----

.Ålands wuseu::..:1. 
2. Hyror, lyse och städning ......................•......... 
4. Diverse utgifter ............ G •••• & ••••••••••••••••••••• 

Kulturhistoriska UUflfet LKa12telholo. 

6.000 

100 

1.000 

6.500 
500 

6. Avlöningar ............................ ~................. 300 

Bygdenuseet i Jan Karlsgården. 

lo. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Sur111a XI kap. 7. 800 

XIII. Särskilda anslag. 
14. Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings-

och bildningsväsendet ................................ . 

Sum.Ja XIII kap. 3. 000 

Suwoa 5 Huvudtiteln 82.700 

6 Huvudtiteln. NtiringnrnC",S frfö.:.cjande. 
========================~=========== 

I. Jordbruket och dess binäringar sar:.it kolonisations

verksarnheten. 

3.000 
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2. Resor och dagtraktanehten (förslagsanslag) ......•.•.... 

i. Avlöningar: 

Suooa I kap. 5.000 

III. Fisket. 

1 fiskeriintendent,årsarvod.e (A 26) fr.1.7.69 

1 fiskeriinstruktör,grundlön Ui 19) ......... . 

dyrortstillägg (förslagsanslqg) ............. . 

Surn.ia III kap .10 .158 

IV. Skogsbruket~ 

9.273 
610 

275 

3. Diverse utgifter ···········-·~"O•.o••·················· 
Surma IV kap_ 3o·::i 

V. övriga näri:~.Ys:~I. 

10. Till landskapsstyrelsens dispo::::i. t5-on för näringarnas 

fräDjande .............. o ..... {I* ••••••••••••.••••••••••• 

Suw:J.a V kap. 6 .. 000 

Suuma 6 HuvudtitGln 21.458 

7 Huvudtiteln. Korn:rnnik:::i.tionsväsendet. 
===================================== 

II. Väghållningen. 

1. Underhåll av landsvägar och bygdevägar: 

d) understödjande av bilfärjetrafik Vårdö-Gustavs ..... . 

Sur.1i~m II kap. 55. 000 

V. Särskild~ ~lag. 

Motorfordonstrafiken. 

1. Av 1 öningar .............. o ••••• o • ., •• e ••••••••••••••• " •• 

2. Till anskaffande av registerbrickor för w.otorfordon 

( f örslagsanslag) . , .. ~ ........ .,. ...... l!I ....... " ••••• o ••••••••••• 

4. Kontorsr.:iaterial och diverse utgifter .......•.......... 

Suuua V kap. 8.000 

SurnJa 7 Huvud ti teJ_n 6 3. 000 

·~~=~~~~g~~~~1~;,,=g2g~g1g=~~g§~~~~~:b 
I. Särskilda anslag_fQr_§.c.ici:..'.3Ja ändauål. 

Bostadsbidrag för flerbarn:3f'.J,uil;l o:r ( förslagsanslag) ...• 

Understöd åt barnträdgårdar ( =~·r-5j~·slo.gsanslag) ........... . 

Bidrag för henvårdsverksa:.::ihetc11 (förslagsanslag) ....... . 

SuDL1a I kap. 90. 000 

II .Arbetsför1::tedl~.l2~- och yrkesvi:iglednings-

6-8 :PIG. --
5.000 

10.158 

300 

6.000 

55.000 

2.000 

3.500 
2.500 

30.000 

25.000 

35.000 

verksawheten. ~· .. dl' b 0 

.iilands arbetsforue ings yra. 
Kontorsaaterial, telefon och diverse utgifter.......... 2.000 

Sm:ma II kap. 2. 000 

Sm::iLJ.a 8 Huvudtiteln 92.000 
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9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
============================== 

I. Pensioner och av landskapet i egenskap av 

arbetsgivare erlagda sociala utgifter. 

1. Pensioner (förslagsanslag) .... , ....................•••. 
2. Far:liljepensioner och begravningshjälp (förslagsanslag) .. 

6. Hälso- läkar- och sjukvård.. . ....................... . 
SurJDa I kap. 231.000 

II. Särskilda anslag. 
Koooitteer och sakkunniga (f'örslagsanslag) ............. . 

Suona II kap. 2.000 

SurnJa 9 Huvudti toln 233. 000 

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

I. Landskap~§tyrelsen. 
Anskaffning av inven tnri er ..... , ... , .................. . 

SurJua I kap. 10. 000 

IV. Näringarnas friiu;iande. 

Aktieteckning i bolag för turistanl.'iggningar (reserva-
tionsanslag) 

SurJrJa IV kap. --·-

V. Ko:lliunika tj_ c::'.'.f ,;,S endet. 

Vägbyggnads- och vägförbättri.rrgs'J.~:.'.'b<~ten (reservations-

ans 1 ag) .............................................. . 

Anskaffning av landsvägsfärja (ressrvationsanslag) •..... 
Su1Jr,1a V kap. 3;~.S. 000 

VII. Särskilda anslag. 

,2::10 Ht. 

200.000 

25.000 

6.000 

2.000 

10.000 

326.000 

Inköp av onråde vid LeL1böte kapellruin (förslagsanslag). 40. 000 

Su:i:JIJa VII kap. 40.000 

SuIJr:m 10 Huvudtiteln 376. 000 

Sun:ca utgifter Dk 1.019.258 
===================================== 

l 
I 
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2 Ht o I~ 6. 

2 Ht. I~ 8. 
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2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 

A '"') 1· lj ~ 

================================== 
I. Centr0lförvaltningen. 

2-3 Ht. 

L_edamöternas j_ lc;:mdskapsstyrelsen arvoden, dagtrakta!11enj;e~_ 

och resekostnader ( :(),.,:.. 

Tillägg 10. OOQ_Jtl?.rk. 

Motiveras av ölrnt ant~11 sammanträden. 

Diverse utgi.f:t~}~,~ 

Tillägg 15. 009 _ rnai~s_'.'_, 

Utgifterna har ökat utöver det beräknade genom nytillkomna 

tjänstemän och ökade arbetsuppgifter, vilket medfört steg

rade kostnader för papper? kontorsmaterial, telefon m.m. 

Kostnader för extr~~.E~_Esonal (f). 

Tillägg 20. ooo rria:r;ls::. 
Anslaget har påförts avlöningskostnader för extra personal 

vid arbetsför:medlingsbyrån och landskapsstyrelsens central~ 

förvaltning utöver vad som tidigare förutsatts. Vid arbets

förmedlingen har den extra personalen erfordrats på grund 

av merarbete och vid centralförvaltningen har under äret 

varit anställd eE utredningssekreterare för särskilda frå

gor? som under EJ enare året har omfattat utredningar hänfö
J:'0,nde sig till \::omrn01J.1:::eformen. 

3 Huvudtiteln. PoJisväsendet. 
============================= 

I. Polisinrättnir2;13;~i Mariehamn. 
Avlöningar. 

Tillägg 60 o 000 __ rnark .. 

Under året har e:_._cf c:cCi_rats anställande av extra konstaplar 

till sammanlagt 84 Tflånador mot förutsatta 60 månader. På 

grund av förlängc!_ tidsperiod för de förpassningsresor? vil~· 

ka utföres av polis1nrättningens personal bar även över

tidsersättninga:rna ökat. Sistnämnda ersättningar såvitt 

gäller förpassnihg av frin Sverige utvisade finska :medbor

gare kommer dock at-~ regleras vid utgången av året mot an
slaget under 3 Ht. 1:10. 

S()Cialskyddsavgifte:;: (f). 
Tillägg 10. 000 marl~ 

Motiveras av ökade lönekostnader varjämte anslaget även på

förts olycksfallsförsäkr~ngspremier. 



3 Ht.II:4. 

3 Ht.II:5. 

3 Ht.II:9. 

4 Ht.III:l2. 

4 Ht. VI: 2. 

4 Ht. VI: 8. 

4 Ht.VI:l8. 

-8-

II. Polisväsendet på landet. 
Telefonkostnader. 
Tillägg 3.000 mark, 

3-5 Ht. 

Motiveras av nya tidigare icke förutsatta telefonanslut
ningar. 
Polisernas uniformering och utrustning (f). 
Tillägg 1.200 mark. 
Tillägget avser anskaffningar av teknisk utrustning för 
undersökningsarbeten och trafikkontroll. 
Diverse utgifter. 
Tillägg 800 mark. 
Motiveras av tidigare icke förutsedda anskaffningar av 

svenskspråkiga polisblanketter. 

4 Huvudtiteln. ··Hälso-och sjukvården. 
==================================== 

III. Ålands centralsanatorium. 

Pensioner (fJ...:.. 

Tillägg 10.000 mark~ 
Erfordras på grund av nytillkomna pensionstagare. 

VI. Särskilda_ anslag. 
Bidrag till avlönar;;...d::_:~:._J;:ommunala djurläkare (f). 

Tillägg 7. 000 rus:i..rk.:.'" .. 

Erfordras då frän mor:1e~~' tot även erlägges förskott, vilket 
tidigare icke föru~s3t~s. 

Kostnader för lanq_.7k<:-:oets platser i Grelsby sjukhus (f). 

Tillägg 10. 500 El:~~E.lf. 

Tidigare förhöjning av kostnadsandelarna har icke beaktats. 

Till landskapsstyr~_l~_~s disposi tian för hälso- och sjuk
vårdsändamål. 
Tillägg 4.000 mark. 
Mativerns av ökade bidrag enligt lex veneris, som delvis 
avser retroaktiva utbetalningar för 1967. 

5 Huvudtiteln. Underv.IBnings- och bildningsväsendet. 
==================================================== 

I. Ålands lyceum. 

---'-~I~:~2. Upprätthållande av ~Qrall~llklasser(fj. 
Tillägg 9.000 Tuar~. 
Moti.veras av ökat nnta1 parallellklasser under höstterminen. 



5 Ht.I:8. 

5 Ht. VI: 11. 

5 Ht. VI: 20. 

5 Ht. VI: 21. 
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Di verse utgifter. 
Tillägg 2.000 mark. 

5 Ht. 

Genom att nya lärare eftersöks i stor omfattning har 
annonskostnaderna blivit onormalt höga. Därjämte har en
ligt direktiv från brandmyndigheterna anskaffats brand-
utryckningstavlor till varje lärosal. 

VI. Ålands yrkesskola. 
Underhåll av byggnader och gårdsplan. 

Anslag 1.900 mark. 
För kompletterande målningsarbeten i anslutning till före
tagen grundlig översyn av samtliga fönster och dörrar samt 
verkstadsportar erfordras 1.900 mark. 
Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan. 
Tillägg 1.000 mark. 
Erfordras i anslutning till kostnader för omskolnings
och fortbildningskurser. 
Omskolningskurserf f'~Momentet nytt). 

! ,~" 

Anslag 50.000 mark. 
Landskapsstyrlsen har under året funnit ett behov förelig
ga av omskolnings- och sysselsättningskurser inom vissa 

yrkesområden. Under året har en kurs anordnats för grov
plå tslagare, under hösten har påbörjats en 6 månaders 
kurs för restaurangpersonal och därtill avses ytterligare 
påbörjas en kurs i bågsvetsning. Kurserna har planerats 
av yrkesskolan i samarbete_,med arbetsk:raftsdistriktet och 
avses läggas upp i enlighet med de riktlinjer, som anges 
i rikets lagstiftning om sysselsättningsfrämjande verksam
het för omskolningskurser. 

Kostnaderna för grovplåtslagarkursen uppgår till c. 
13.000 mark och beräknas för de två övriga kurserna var
dera till c. 60 •. 000 mark. Sistnämnda kurser kommer dock 
att fortsätta även under år 1970, varför nu föreslaget 
belopp är tillfyllest för innevarande år. Utgifterna under 
år 1970 erfordrar tilläggsbudgetering och därvid torde även 
kunna observeras inkomster från kursen för restaurangper
sonal. 

Under förevarande moment avses påföras de egentliga 
kurskostnaderna medan åt eleverna utbetalade omskolnings
bidrag avses påföras 6 Ht.V:6, För tryggande av syssel
sättningen. 



5 Ht. VII: 9. 

5 Ht. IX: 5. 

5 Ht.XI: 2. 

5 Ht.XI:4. 
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VII. Ålands lantmannaskola. 
Underhåll av fastigheten. 
Tillägg 500 mark. 

,.., 1">j ·~ 
'J: I ':M: 

Avser smärre oförutsedda tilläggskostnader. 
IX. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

Direktionsarvoden och r~kostnader (f). 
Tillägg 400 mark. 
Motiveras av ökat antal saIIlL.1anträden. 

X. li.lands husr:10dersskola. 
Värme och lyse (f). 
Tillägg 6.000 mark. 

5 Ht. 

Kostnaderna föranledda av tillbyggnaden har icke i till
räckligt hög grad beaktats vid tidigare budgetering. 
Underhåll av byggnader och inventarier. 
Tillägg 100 mark. 
Motiveras av smärre oförutsedda utgifter. 
Elevbespisning(f). 
Tillägg 2.000 mark. 
Motiveras av ökat antal arbetsdagar. 

XI. Fornminnesvården. 
Ålands museum. 

Hyror, lyse och städning. 
Tillägg 6.000 mark. 
Erfordras för erläggande av eftersläpande :. retroaktivt 
erlagd indexförhöjning på hyra fram till februari 1968. 
Diverse utgifter. 
Tillägg 500 mark. 

I'·fotiveras av ökad åtgång och stegrade utgifter för kontors
materiel. 

Kulturhistoriska r:mseet i KastelholLJ.. 
Avlöningar. 
Tillägg 300 mark. 

Erfordras på grund O,V utökad öppethållningstid vid museet. 
Diverse utgifter. 
Tillägg 500 mark. 
Motivering som under 5 Ht.XI:4. 

XIII. Särskilda anslag. 
Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings- och 
bildningsväsendet. 



6 Ht. I: 2. 

6 Ht.III:l. 
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5 6-Ht. 

~illägg 3.000 mnrk. 
Motiveras av resebidrag utöver tidigare förutsatt belopp. 

g=~~~g~~a:~==~~~!~~~~as==fr~jfR~g~·~= 
I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverk-

samheten. 
Resor och dagtraktamenten. 
Tillägg 5.000 mark. 
Erfordras på grund av resor utanför landskapet i högre 
grad än vad som förutsatts. 

III. Fisket. 

·k\i<i0-Riw~·st il iä-'.g .. lO ~J.)8 mark. 
-------~-------··-------------I samband med förnyand8t av avtalet mellan landskapsstyrel-
sen och Åbo akademi angående Husö biologisk-fiskeriveten
skapliga _station,för vilket redogjorts även i detaljmoti
veringen till ordinarie årsstaten för 1970, förutsattes 
inrättande av en fiskeriintendent från 1.7 1969. Fiskeri
intendentens uppgif+;er avses omfatta, utförande och ledan
de av fiskeribiologisl:.:a och -vetenskapliga undersökningar, 
planering och ledr...j_ng ev fiskodlingsverksamheten i land
skapet vartill han skall verka såsom kommissionens för 
Husö stations sekrete;'.'c.re och lära·re vid fiskeskepparsko
lan. Det ur .anslaget för fiskeriundersökningar utbetalade 
beloppet för avlönande av en assistent skall därvid utgå. 

Då tidigare jämförelse för fiskeriinstruktören,d.v.s. 
fiskerimästare i riket höjts till löneklass A 19,föreslås 
motsvarande förhöjning för fiskeriinstruktören räknat från 
den 1.1 1969. 

IV. Skogsbruket. 
Diverse utgifter. 
Tillägg 300 mark. 
Motivering som under 5 Ht.XI:4. 

V. Övriga näringar. 
Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas främ
jande;. 
Tillägg 6.000 mark. 
Kostnaderna för den i andra tilläggsbudgeten nämnda vatten
undersökningen har stigit utöver vad som då beräknades, 
varför ytterligare tilläggsanslag erfordras. 



7 Ht.II~l. -

7 Ht. V~l. 

7 Ht. V~ 2. 

7 Ht. V~ 5. 

.§_ Ht. I: 3. 

,1 l">J ,..,, 
.:so 

7 Huvudti tel:J.. Korrn:nunikationsväsendet. 
====================================== 

II. Väghållningen. 

Unde~håll av landsvägar och bygdevägar: 

7-8 Ht. 

d) Ur_derstödj0nde av bilfärjetrafik Vårdö-Gustavs. 

Tilläo;g 55. 000 mark~ 

Moti\eras av arbetstidsförkortning och lönejusteringar 

samt ~kning av turerna med en i veckan under hösten jäm

fört red föregående år~ 

7. Särskilda anslag. 

~otorf oruonstrafiken. 

Avlöni~-gar.....:.. 

Tilläg2 2.000_J.TI0~k. 

Antale~ besiktningar och körkortsprov har ökat utöver vad 

tidigar~ förutsatt pe~sonal enligt gällande normer skall 

utföra, varför tidigare endast för deltidsanställningar 

upptags' belopp bör utökas för heltidsanställning av extra 
bes iktn"..ng sman. 

Till anekaffanc1e _av_ reg-:bsterbrickor för motorfar.don ( f) !.. 

Tillägg J.000 ~ar~~ 

Åtgången på reg5_ete:c1:irickor har varit större än beräknat 9 

varför e:t tilläggsanslag erfordras, som dock motsvaras 

av motsvttande ir~omster. 

Kontorsm~terial_ 09h di~erse utgifter. 

i:f2llägg t 090 ma~ 

Största (:;len av tilläggsanslaget avser anskaffning av 

kontrollnärken 9 medan tillägget i övrigt hänför sig till 

ökat behc;--r av särskilda kontorstillbehör. 

8 Hu1~dtiteln. Sociala uppgifter. 
----~--------------------------------~----------------------------

I. Sär~Eilda an~lag för sociala ändamål . 

~ostadsbi:rag för flerbarnsfamiljer (f). 

Tillägg ~O. 000 TI§rk. 

Den ökad~ tillgången på nya och tillräckligt stora bostads

lägenheter f'ör barnfamiljer har medfört att ifrågavarande 

bidrag k-ut.nat beviljas i större omfattning än tidigare för·~ 
utsatts. 

J.Jnde:rstöd åt bar:nt}::ädgårdar ( f). 

Ti11sgg 25. ooo l!ls:{rs~ 
På grund av utöko.nde av antalet avdelningar vid barnträd
gårdarna har t]_c1igare anslag visat sig otillräckligt. 



8 Ht.I:7. 

8 Ht.II:3. 

L_Ht.I:l. 

9 Ht. I: 2. 

9 Ht.I:6. 

2.Ht.II:4. 

-13- 8-10 Ht. 
Bidrag för :1emvårdsverksabhete.n (f). 

Tillägg 35.)00 mark. 

Då kor::n:nuner~a i större utsträckning än tidigare nu ordnat 

hemvårdsverrsauhet har tidigare upptaget anslag visat 

sig otillrä:kligt. 

II.Arbe~sförmedlings- och yrkesvägledningsverksamheten. 

Ålqids arbetsförmedlingsbyrå. 

Kontorsmate~~01,_:L~lef~n och diverse utgifter. 

Tillägg 2. OCJ narJ.c~ 

På grund av 5kad 0Dfatt:c1ing av arbetet har tidigare anslag 

visat sig otllr~ckligt. 

9 Huvud~iteln. Diverse anslag. 
============================= 

J, •. Pensioner o:il av lo.n_slslfa-eet i egenskap av arbetsgivare 

.erlagda socLla_utr;~J.!,~E· 
pensioner ( f. 

Tillägg 200. ~00 LI~i~;t. 

Tillägget er:ordras på grund av förhöjningar av tidigare 

pensioner om nytillkomna pensions tagare. 

Familjepensi)ner och begravningshjälp (f). 
i 

Tillägg 25. qp mark. 

Motivering s)!JJ. ovan. 

Hälso-1 läka·- och sjukvård. 

Tillägg 6. OC) filark. 

Tidigare ans:ag har visat sig otillräckligt. 

II. Sär&ilda anslag. 
' 

KoLllili tteer cnh s::lkkunniga (f). 

Tillägg 2. 0011 raark. 

Motiveras i :'0rsta hand av kostnader för utredningar i 

sarnband med f~ägan OlJ ko:um1_unreform. 

10 Huvu(~iteln. Investeringsutgifter. 
=======~============================= 

I. L:::ndsko:12.1? styrelsen. 

Anskaffning av Lnvent_9-.ElQ.E· 

Tillägg 10. 000 :ia~~. 

Motiveras av ana~affning av växel till vägavdelningens 

nya lokaliteter. vilket tidigare icke förutsattes. 



10 Ht. IV~ 5. 

1 O Ht. V~ 1. -

•' 14 -

IV. Näringarnas främjande~ 473 
!J:ctieteckning i b2lag för turistanläggningar. 

Tillägg - mark. 

10 Ht. 

Momentet föreslås ändrat till reservationsanslag. 

V. Konnm.mikationsväsendet. 
-"· - . ·- -

Y.,ägb;rggnads- ogl!~---~i.'...ägförbättringsarbeten ( r). 

.~_illsgg 326.000 m§~k. 
För ~yggande av bank jämte bro över sundet mellan lfötören 

och Ijurholms fär.jfäste pä vägen Björnholma - Brändö by 

har t~digare i sstaten för 1969 upptagits 200.000 mark. 

Under arbetenas ut:fö:cand.2 1968-69 har erfordrats en rela-

tivt s~or insats av större vägbyggnadsmaskiner. För ~tt 

utnytt~a dessa v2,gmaskiner förefanns 9 sedan fördelaktiga 

anbud e:hålli t,s? föruts3,ttningar att till för landskapet 

förmånl~ga vi11koT och kostnader kunna utföra arbetet i 
större ')JlfattniEg ·11rid som tidigare förutsattes. Däri ge~ 

genom kt.::ide även banken färdigställas så att förutsatta 

broarbeten möjliggjordes under 1969. Tilläggskostnaderna 

till den:_a del belöiJer sig till c. 120. 000 mark. Genom 

att fyllr.-adsmassor om (). 000 m3 tillkom utöver det beräknade 

i Långhol::isströrnmen steg kostnaderna med c. 85.000 mark 

vartill c~äntade kostnadsstegringar på stålbalkarna till 

bron höjd2 kostnaderna med c. 20.000 mark medan de allmän

na kostna:sstegringarna utgör 25.000 mark. Av i årsstaten 

föreslagn~ belop~ erlägges såsom slutbetalning 150.000 mark 

under 197Co Huvuddelen av återstående arbeten utföres dock 

1969 men ~!irdigsti,illes i januari 1970 varför det ansetts 

ändamålser1igt att upptaga erforderliga belopp i tilläggs

budget 19€9. 
För vägen :Iver Snäckö till Seglinge och därtill anslutna 

färjfästenhar -t;~·Jl:Lgare budgeterats sammanlagt 775.000 marko 

För under ~ret utförda slutarbeten erfordras ytterligare 

75. 000 mark. 

VII. Särskild'~~'lslag. 
Inköp av orc.'åde vid Lemböte kapellruin. (Momentet nytt). 

Anslag 40. 0)0 _Jlal'k ·~ 

För att säk:a området runt och tillfarten till Lemböte 
kapellruin lar landskapsstyrelsen underhandlat med veder~ 

börande markägaI"G, Den ena av dessa två markägare har för
klarat sig v1llig at~ sälja önskat område till landskaps-



10 Ht. 
--~ 

styrelsen och kö1)ea·1/tE1,l har även träffats under sådana vill-i 

kor att detta ·c:cf,deT 1 lcraft när landstingets godkannande 

givits. Ilen and:ca o,v markägarna på vars markområde kape1le·[; 

befinner sig hc:n: tills vidare motsatt sig avyttring av orn·

rådet. Landskapsstyrelsen kommer nu att överväga antinge:1 

expropriat1on ellei:· förklarande av området såsom fridlys·'.; 

område. Kostnader:n2, ±'ör sådana åtgärder påföres anslaget 

"P,å lag grundade utgifter 11 , under 9 Huvudtiteln. 


