
1974-75 Lt. Ls framst. nr 47. 

LANDSKAPSSTYRELSENS. FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till första till

lägg till enskilda medels årsstat för land

skapet Åland under år 1975 . 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

f örslag till första tilläggsbudget för år 1975. 
Tilläggsbudgeten föranleds främst av de anslagsbehov som uppstår i 

o ch med ombildningen av Ålands handelsskola till handelsläroverk. Vi

d are ingår delanslag för utbyggnad av Ålands folkhögskola, understöd 

f ör förbättrande av pensionärers bostadsförhållanden och för fort

b ildning av bilförare. 

Tilläggsbudgeten omfattar utgifter till ett belopp av 78J.800 mark. 

Med hänvisning till ovanstående får.landskapsstyreisen vördsamt 

fö reslå 

att Landstinget · måtte antaga följande 

förslag till första tillägg till enskilda 

medels årsstat för landskapet Åland under 

år 1975 samt bemyndiga landskapsstyrelsen 

att upptaga för budgetens förverkligande 

erforderliga lån. 

Mariehamn, den 21 maj 1975. 

L a n t r å d 

Finanschef 

I I 
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I N K 0 M S T E R. ======== ========== 
Jd~=~~gk~1Y~~k~~~~~~g=~~~Y~·~I~~~~g~~rn!R~ 
20. ADMINISTRATIVA BYRÅN 

03 . Statsans l ag för understödjande av politisk 

informa tion 

14 . FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE =================================== ====== 
10. BUDGETBYRÅN 

84. Lån för budge tens förverkligande 

85. Avkastning av Ålands Penningautomatförenings 

verks a mhet 
20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

99~ Föregående års behå llning 

Jg~=1fig~Hm~~$fg1Y~~k~~~~~~g=~~~Y4}-kI~~~~§~~~R~ 
22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

04. Bidrag ur o~dinarie medel 

10. Kommunernas andel i driftskostnaderna 

33. Elevavgifter 

JZ~=~~~~~~g4}-YR~k~~~~~~§=~~~Y1kI~~~~g~~~~~ 
60. MILJÖVÅRDSBYRÅN 

70. Arrenden för jakträtt 

Inkomsternas totalbelopp 

783.800 
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U T G I F T E R. ================ 
23 . KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
====================================~==== 

20. ADMINISTRATIVA BYRÅN 

51. Understödjande av politisk information 

24 . FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
10 . BUDGETBYRÅN 

50. Bidrag ur Penningautomatmedel (reservations

förslagsanslag) 

86. Lån ur Penningautomatmedel (reservations-
• 

förslagsanslag) · 

26. UTBILDNINGSAVDELN.INGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
10. ALLMÄNNA BYRÅN 

54. Understöd för fortbildning av bilförare 

21 • ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

74. Utbyggnad av Ålands folkhögskola (reservations

anslag) 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

10. Hyror samt andel i ~ed Ålands yrkesskola gemen

samma driftskostnader (förslagsanslag) 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

Utgifternas totalbelopp 

783 . 800 

17.500 

17.500 

100.000 
======= 

100.000 

100.000 

3.000 

3.000 

600 . .000 

600.000 

63.300 

50.000 

4.300 

2.000 

7.000 



- 4 -

I N K 0 M S T E R ================= 
~~~=~~kJ~YR~k~~~~~~g=~~~Y~kJ]~~~~2~~R~ 
20. ADMINISTRATIVA BYRÅN 

13 . 20.03. Statsanslag för understödja..l'lde av politisk information. 

17.500 (50.000) 

Vid riksdagsbehandlingen höjdes rubricerade anslag till 

13.500.000 mark, varav tillkommer landskapet 1/200-del eller 

67.500 mark. 

14. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMR1DE 
==~====================================== 

10. BUDGETBYMN 

14 . 10.84. Lån för budgetens förverkligande. 

466.409 (966.886) 

För att finansiera budgeten förutsättes lån om 466.409 mark. 

Landskapsstyrelsen avser att för finansieringen av folkhög

skolans utbyggnad i största möjliga grad utnyttja tillbuds

stående likvida medel bl.a. inkomstförskott från periningautomat

medel. 

14 . 10.85. Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet. 

100.000 (1.500.000) 

Ålands penningautomatförenings nettoavkastning för år 1974 

har stigit till sammanlagt 1.602.719,45 mark. Ovanstående 

budgetering är föranledd av tillägget under 24.10.50. 
20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

14 .20 .99. Föregå.ende års behållning. 

131.591 (--) 

Behållningen för 0 ar 1974 stiger enligt bokslutet till 131.591 

mark, medan vid uppgörandet av årsstaten för år 1975 riågot 

öv~rskott inte ~ förutsågs. 

16. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK (Rubriken ändrad) . 

16.22.0 4 . ;§_;Ldrag,,2;;!.r O!,'dinar ie medel. 

47.400 (-190 . 000) 

Inkomsten utgör beräknat landskapsbidrag för de v.nder kapitlet 

26.22 budgeterade utgifterna för den från 1,8. 1975 till han

delsläroverk ombildade handel sskolan. 

I I. 



• 
16 . 22 . 10. Kommunernas ande l i driftskostna d e rna • 

• 

14.750 (63.825) 
• Utgör kommunern a s berä kna de · aii.del av kostna derna för d e n ut
vidg ade ve~ks amheten • 

16 . 22. 33. ~l:_evavgi_f ter. 

1.150 (2 . 500) 

Tillägget avser wi.der höst terminen 197 5 inflytande e leva,~ gif

ter. 

JZ~=~~~~~~~~~R~k~~~~~~~=~~~Y~kI~~~~~2~~~~ 
60. MILJÖVÅRDSBYRÅN 

17 . 60.70. Arrendrm för i akträtt. 

5.000 (500) 

Medlen beräknas inflyta nnder år 1975 genom att jakträtten på 

lämpliga område n i landskapGts ägo skulle utarrenderas i 

större utsträckning än hittills. Arrendet skulle dock icke 

gälla vårjakt på sjöf'ågeL Landskapsstyrelsen hänvisar i 

frågari till milj övårdsbyråns utredning, Åländsk utrednings

serie 1975:8. 

U T G I F T E R. ================== 
~~~=~~~~~~y~~~~~~~~~~=~~~y~~I~~~~~~~~R~ 
20. ADMINISTRATIVA BYRÅi'f 

23. 20.51. Und~:r;::,,stödjande av polit.i_sk information. 

17.500 (50.000) 

Tillägge~ skall fördelas enligt de grunder som fastställts 

för grundanslagets användning. 

24. FIN~N&VDELNINGF,NS FÖRVALTNINGSO~mÅDE 
=======::;:=================~============== 

-10. BUDGETBYRÅN 

24. 10. 50. Bidrag ur penningautonia!1::iedel f.:r-f). 
1.00. 000 (1.010.000) 

I samband med behandlingen av ansökningarna om nnderstöd från 

det anslag för förbättring av pensionärers bostadsförllållanclen 

som upptogs i tillägg till årsstaten för år 1973 konstaterade 

lanclskapsstyrelsen att det fanns ett uppenbart behov av ytter-

ligare nnclerstöd än d et som kunde ges av tillgängligt anslag . 

Landskapets förenämnda arislag grundade sig på motsvarande 

budgetering i riksbudgeten, vilken dock inte återkommit trn.der 

\-1 



1974 eller senare. På grund här,av har ej heller i landskapets 

~ ordinarie årsstater föreslagits nya anslag. 

~ Då behovet av understöd är synnerligen angeläget och kommunerna 

inte med egna medel synes i önskvärd grad ha mäktat förbättra 

bostadsförhållandena för pensionärerna föreslås att bidrag om 

sammanlagt 100.000 mark skulle få ges ur penningautomatmedel 

för ändamåle.t. 

Penningautomatföreningen har i samband med utdelningen av 

1974 års nettoavkastning föreslagit att 450.000 mark av re

serverade medel skulle få användas för apparatinköp • . Föreningen 

har även uppsagt avtalet med Ab Furnering rörande upphyrande 

och service av penningautomater och avser att själv anskaffa 

erforderlig apparatur. Åtgärden överensstämmer med landskaps

styrelsens uppfattning i frågan, som framgick av förslaget 

till andra tillägg till landskapets e nskilda årsstat för år 

1974. 

. .. 
24 . 10.86. Lån ur Penningautomatmedel (r-f). 

(500.000) 

Anslaget föreslås ändrat till reservations-förslagsanslag för 

att möjliggöra en flexiblare fördelning mellan bidrag och lån. 

Av tidigare reserverade medel föreslås ait Vårdö ~ommun skulle 

beviljas ett lån om 100.000 1 mark för byggande av pensionärs

bostäder• 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE --------------------------------------------------- -----------------------------------------
10. AL~MÄNNA BYRÅN 

26 . 10. 54. Understöd fö r fortbildnin~ av bilförare. (Mome ntet nytt) 

J.000 (--) 
Kurser f'ör fortbildning av bilförare h ar upp tagits p å medbor

~arinstitutets program. På grund av att bidrag ur. ordinarie 

medel enligt u tfärdade direktiv int e k a n ges på kostnaderna 

för de 8 t imma r praktisk undervisning som hör till varje kurs 

blir kostnaderna betungande för deltagarna. På grund härav 

föreslås att understöd för den praktiska undervisningen skulle 

ges ur enskilda medels budget till högst 70 procent av kost

naderna . Dessa beräknas pe r kurs till ca 600 mark, Anslaget 

avser kursverksamheten under höstterminen 1975 . 

, ' .. 

I 

I 
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21. ÅLlillDS FOLKHÖGSKOLA 

26 .21. 74. Utbygg'nad av Ålands folkhögskola (r). (Momentet nytt) 

600.000 (--) 

I allmänna motiveringen till enskilda årsstaten för år 1975 . 
redogjordes för direktionens för Ålands folkhögskola anhållan 

om anslag för utbyggnad av skolan med 1.128 m2 våningsyta 

för undervisningsutrymmen och 380 m2 våningsyta för internat 

för en beräknad sammanlagd kostnad av 2.745.000 mark. Därvid 

framhölls att sedan bl.a. finansieringsfrågan och de framtida 

driftskostnaderna utretts skulle landskapsstyrelsen redovisa · 

för utredningarna och. konima med förslag. 

Dessa frågor har nu utretts, varvid konstaterats att finansie

ringen av bygget är möjlig genom lån som ställts i utsikt 

av kreditinstitut och försäkringsbolag. Utbyggnaden kommer dock 

att i form av drifts- och k~pitalkostnader belasta enskilda 

medels budget med ca 300.000 mark per år i genomsnitt under de 

10 första åren. Genom att ta i anspråk penningautomatmedel räk-

nar dock landskapsstyrelsen med att klara av finansieringen 

ut<;1.n att behöva tillgripa landskapsskatt. Finansieringen kunde 

därvid ske antingen som årliga bidrag, lågräntelån för utbygg

naden eller lågrä ntelån för övertagande av amorteringarna på 

lån med r e lativt kort amorteringstid, som beviljats av olika 

kreditinstitut och försäkringsbolag. 

Landskapsstyrelsen har i sin bedömning av behovet av en till

byggnad av folkhögskolan varit enig om att skolan bör utbyggas. 

I fråga om tidpunkten för utbyggnaden har majoriteten ansett 

att bygget bör starta ut a n dröjsmål me d a n e n minoritet velat 

uppskjuta d e tsamma till år 1976. 

Den nya und e rvisningsby ggnaden för eslås uppförd c a 12 meter 

söderom d e n nuvarande skolbyg gnaden och förenad med denna genom 

en t äckt gång . Int e rnate t däremot förlägges norrorn den nuvar a n -

de skolbyggnaden . Såväl · skolbyggnaden som interna te t uppföres 1 I 

huvudsaklige n i trä. 

De nya undervisningsutrymmena medge r väsentligt förbättrade 

unde rvi sningsmöjl igheter men även möjligheter 3;tt vid behov in

föra en tredje årskurs. I internatsbyggnaden s k apas ut rymme 

för c a 2 1 personer. 
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I anslutning till nybyggnaden vid folkhögskol a n har diskuterats 

en samordning av hemslöjdsskolans verksamhet med folkhögskolans. 

För den händelse en samordning sker och hemslöjdsundervisningen 

flyttas till folkhögskolan kommer dock byggnadskostnaderna att 

stiga till ca J.000.000 mark. 

På basen .av behove~ av utbyggnaden och de utredningar som verk

ställts föreslår landskapsstyrelsen att Ålands folkhögskola 

skall utbyggas enligt uppskisserade riktlinjer med början hösten 

1975 så att utbyggnaden är färdigställd till ingången av läsåret 

1976-19770 För ändamålet föreslås ett delanslag om 600.000 mark. 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROV'.ERK (KapitelrubPiken ändrad) 

26. 22. 01. Avlöningar (f). 

50.000 (151.225) 

I samband med att Ålands handelsskola från höstterminen 1975 

ombildas till handelsläroverk kommrr två institutsklasser att 

inrättas vid läroverket förutom de två handelsskoleklasser som 

nu finnes vid skolan. Åtgärden överensstämmer med innehållet i 

den lag om Ålands handelsläroverk som landstinget antagit under 

vårsessionen 1975. 

Merutgifterna för avlöningar f ö r upprätthå llande av de nyin

rättade institutsklasserna stig er för tiden 1.8. - J1.12. 1975 

till 50.000 mark. 

26 . 22. 04. Soci~l sky:dd s avgi fte r (f} :., 

4.300 (13.000) 

Utgift e n h änför sig till l agst a dgad socialskyddsavgift 

för löneut g ift e rna under momentet 26.22.01. 

26 . 22. 1 O. ;t!Y.!'or samt ande l L_med Ål~c;!_~_yrke s skola gemensamma drifts

~o s.:.~.1~L..h 
2.000 (41.000) 

På grund av d en ökade undervisningen mås te ytterligare ett 

kla~srum upphyras från höstterminen 1975. 

26 . 22.70 . 6!lska :(fning av maskiner och inventari er. 

7.000 (10.000) 

Till ä~ge t föranl eds av ökat antal elever från höstterminen 

197 5 och därav föranlett behov av nya arbetsbord och stolar. I. 

,, 


