
1976-77 Lt - Ls framst. nr. 64. 042 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till första 

tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1977. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till första tilläggsbudget för år 1977. 

I denna tilläggsbudget föreslås bl.a. 

- anslag för ny bil till Jornala länsmansdistrikt, 

- anslag för tecknande av aktier i Mariehamns Energi Ab, 

- anslag för förstoring av nattklubben i landskapets turisthotell, 

- bemyndigande för landskapsstyrelsen att förvärva tomt för lant-

rådets ämbetsbostad, 

- landskapsunderstöd för Kumlinge Apotek . 

- anslag för elevernasvid yrkesundervisningsanstalterna inkvarte-

rings- och resekostnader, 

- ombildande av tjänster vid Ålands Hotell- och Restaurangskola, 

- anslag för planering av restaureringsarbetena på Kastelholms 

slott, 

anslag för investeringslån, 

anslag för sysselsättningens främjande, 

anslag för lån för turismens främjande, 

~ anslag för östra utfarten från Mariehamn. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 6.64].632 mark 

och balanseras helt med anslag för skattefinansiell utjämning. 

Landskapsbidrag för personalutgifter. 

I riksförvaltningen har man från innevarande års början vidtagit 

åtgärder för begränsning av statsunderstöden för personalutgifter. 

Detta har skett i form av särskilda lagframställningar varigenom 

bidrag för ny personal göres beroende av budgetbeslut. 

Landskapsstyrelsen har i särskilda lagframställningar föreslagit 

liknande ändringar i motsvarande landskapslagstiftning, varigenom 

landskapsbidrag för ny personal och för utvidgad verksamhet blir 

beroende av beslut i samband med budget eller i en del fall av 

landskapsstyrelsens förhandsgodkännande. 



- 2 - 043 

Landskapsstyrelsen föreslår för år 1977 

1) att de landskapsandelar eller landskapsbidrag som beviljas 

för i 5 § 4 punkten LL om landskapsstöd till kommuner och 

kommunalförbund avsedda driftskostnader eller motsvarande 

driftskostnader, som föranleds av kommunal personal, som 

berättigar till lagstadgat landskapsbidrag, justeras år 

1977 på sätt som förutsätts i de kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalen, 

2) att de landskapsbidrag, som beviljas för utgifter föranledda 

av privata samfunds och inrättningars personal, som berätti-

gar till landskapsbidrag, justeras högst • o 1 samma man som sam-

fundens eller inrättningarnas godtagbara personalutgifter sti

ger på grund av justeringen av tjänste- och arbetskollektiv

avtalen, 

3) att för sådana samfunds och inrättningars del, som är berät

tigade till landskapsbidrag enligt prövning och ifråga om 

vilka grunderna för det landskapsbidrag som beviljas för per

sonalutgifter icke särskilt fastställts skulle justeras högst 

så mycket som motsvarar den allmänna stegringen av kostnads-
• o n1van. 

Landskapsstyrelsen har i anslutning till sitt meddelande nr 

2/1976-77 Lt överlämnat den i finansförvaltningslagen förutsatta 

femårsplanen såsom en "Översikt av landskapet Ålands hushållning 

åren 1977-1981" och föreslår att till den del översikten berör 

övrig~ prioriteringar förutom förverkligandet av laxodlingsan

stalten, Vårdö-bron och landskapsmuseet landstingets uttalanden

skulle ske i anslutning till denna eller någon senare tilläggs

budget. Sistnämnda projekt skulle såsom framgår av meddelandet 

genomföras enligt följande tidsplan: 

1. Laxodlingsanstalten-planerad byggstart inom september 1977 

(e.o. anslag). 

2. Vårdö-bron: 

Vägar och vägbankar - fortsatt utbyggnad med början i 

september 1977 

Vårdö-bron - byggstart i slutet o av ar 1977 

3. Landskapsmuseum och ämbetsbostad - byggstart våren 1978 

(e.o. anslag). 
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Till budgeten har fogats en komplettering av tjänsteförteck

ningen . 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detalj

motivering får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn den 4 april 1977 . 

L a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget måtte antaga föl

jande förslag till första tillägg 

till ordinarie årsstaten för land-
o o 

skapet Aland under ar 1977 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att upp

taga för budgetens förverkligande er

forderliga lån . 

V~~-· tU#~ 
Ake Bamber~ 

.' 

1 . 
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I N K O M S T E R ================= 

Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER ========================== 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 

03. Förskott på statsanslag för skatte

finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 6.763.632 

UTGIFTER =============== 
Huvudtitel 23. 

Allmänna byrån. 

03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGs

UPPGIFTER 

70. Inköp av bil 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGs- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

88. Aktieteckning i bolag (r) 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

70. Anskaffning av inventarier (r) 

74. Omändringsarbeten i fastigheten (r) 

g~zg~~g~~ 

6.763.632 

6.763.632 

sso.ooo 
210.000 

340.000 

045 
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FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE 
~~~====================================== 

ENLIGT FÖRVALTNINGsOMRÅDE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

88. Inköp av jordområden (r) 

~~;=g~~~~~;=~~~=~~~g~X~~~g~X~~~~~~~~~=~~~X~~~; 
NINGSOMRÅDE =========== 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

01. Avlöningar (f) 

74. Om- och tillbyggnad av köksavdelningen (r) 

046 

======= 

13.632 

13.632 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 20.000 

52. Landskapsunderstöd för Kumlinge Jäkemedelsförråd 20.000 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

03. ÅLANDS LYCEUM 

13. Byggnadens underhåll 

04. ÅLANDS SJÖFARTsLÄROVERK 

27. Elevernas inkvarterings- och resekost

nader (f) 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

27. Elevernas inkvarterings- och resekost

nader (f) 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

70. Till landskapsstyrelsens disposition för 

anskaffning av inventarier 

11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 
51. Landskapsandel och -understöd för medbor

gar- och arbetarinstitut (f) 

50.000 

50.000 

105.000 

105.000 

170.000 

15.000 

100.000 

100.000 
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Museibyrån. 

J3• KASTELHOLMS FORNMINNEsOMRÅDE 

13. Underhålls- och restaureringsarbeten (r) 

27. NÄRINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE ========================================== 
Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

44. Utgifter för investeringslån 

82. Investeringslån (r) 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

21. Landskapsunderstöd för lindrande 

arbetslösheten (f) 

av 

77. Investeringsutgifter för tryggande av 

sysselsättningen (f) 

Jordbruks byrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPO

SITIONSVERKSAMHET 

40. Landskapsunderstöd för torrläggnings

arbeten (r) 

Byrån för turistärenden. 

25. TURISMENS FRÄMJANDE 

83. Amorteringslån för turismens främjande (r) 

28. TRAFIKAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE ========================================= 
Allmänna byrån. 

02. VÄGAR 

77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 

på fasta Åland (r) 

Utgifternas totalbelopp 6.763.632 

200.000 

200.000 

1.775.000 

25.000 

1.750.000 

2.000.000 

2.000.000 

20.000 

20.000 

300.000 

JOO.OOO 

1.300.000 

1.300.000 

4 
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048 
U T G I F T E R =============== 

Allmänna byrån. 

OJ. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGs

UPPGIFTER 

Inköp av bil. (Momentet nytt) 

45.000 ( - ) 

För inköp av ny polisbil till Jornala länsmansdistrikt 

föreslås 45.000 mark. Bilen ifråga ersätter polisbilen 

Ål 22. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGs- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

Aktieteckning i bolag (r). (Momentet nytt) 

100.000 ( - ) 

Föreslås att momentet skulle få användas för teck

nande av aktier till ett belopp av 100.000 mark i 

Mariehamns Energi Ab, som är under bildande för att 

driva ett fjärrvärmebolag i Mariehamn. Landskapets 

deltagande i bolaget föranleds av att landskapet blir 

en stor värmeförbrukare med i början ca hälften av 

bolagets värmeförbrukning. Landskapsstyrelsen anser 

att förverkligandet av värmebolaget innebär möjlig

heter till besparing av energi och att satsningen 

därigenom ur samhällelig synpunkt är riktig. 

Övriga intressenter i bolaget är Mariehamns stad som 

tecknat 300.000 mark och Ålands Kraftverksaktiebolag 

som tecknat 100.000 mark. Bolagets aktiekapital blir 

500.000 mark. 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

Anskaffning av inventarier (r). (Momentet nytt) 

210.000 ( - ) 

För anskaffning av lösa inventarier i samband med för

storingen och nyinredningen av nattklubben vid Hotell 

Arkipelag varom redogöres under moment 2J.2J.74 före

slås 210.000 mark. 
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Omändringsarbeten i fastigheten (r). 

340.000 (250.000 

I ordinarie årsstaten för år 1977 har för förstoring 

av nattklubben och ändringsarbeten för höjande av 

trivseln i restaurangen upptagits 250.000 mark, var

av ca 200.000 mark avsåg omändringarna i nattklubben. 

Den utredning som direktionen utfört visar emellertid 

att en etappvis skeende ombyggnad icke skulle vara 

ändamålsenlig, varför direktionen föreslår att ombygg

naden och inredningen skall ske i en enda etapp. Kost

naderna för de byggnadstekniska, el- och VVS-tekniska 

och fasta inredningsarbetena har beräknats till 

540.000 mark. 

Genom ombyggnaden och förstoringen utökas nattklubbens 

platsantal med ca 80 platser. Merintäkterna under ett 

år beräknas till ca 540.000 mark. 

Landskapsstyrelsen föreslår under momentet ett till

lägg om 340.000 mark. Anslagets utnyttjande blir be

roende av landskapsstyrelsens särskilda beslut. 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGsOMRÅDE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

Inköp av jordområden (r). 

(4oo.ooo) 
Byggnadskommitten för självstyrelsegården har för att 

uppnå en bättre lösning såväl för museets som lantråds

bostadens del föreslagit att lantrådets ämbetsbostad 

icke skulle byggas på samma tomt som museibyggnaden 

utan föreslagit att en särskild tomt borde förvärvas. 

Landskapsstyrelsen som även hört rådgivande kommis

sionen i ärendet har funnit förslaget beaktansvärt 

och föreslår sålunda att rubricerade moment skulle 

få utnyttjas även för inköp av tomt för lantrådets 

ämbetsbostad för den händelse att lämplig tomt kan 

uppbringas. 
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~~~=g~~~~~;=~~~=~~~g~~4~~g~~~~~~~~~~~g=~~~~~~I; 
NINGSOMRÅDE =========== 

Byrån för hälso- och s.iukvårdsärenden. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

Avlöningar (f). 

13.632 (10.017.414) 

49 

sjukhusstyrelsen har hänvisande till cirkulär från 

medicinalstyrelsen från februari 1976 anhållit om 

medel i tilläggsbudget för ändring av hittillsvarande 

halvtidstjänsten såsom föreståndare för centralsjuk

husets läkemedelsförråd till heltidstjänst. 

På grund av ovannämnda cirkulär har sjukhusstyrelsen 

sedan den 4 oktober 1976 beslutat att föreståndaren 

ifråga skall arbeta på heltid. Medel för merkostnaden 

har sjukhuset påfört undermomentet tillfälliga befatt-

ningshavare. 

Ändringen av ifrågavarande tjänst till heltidstjänst 

är en uppenbar ändamålsenlighetsfråga, som dock en

ligt landskapsstyrelsen borde ha föranlett framställ

ning i anslutning till ordinarie budgetförslaget för år 

1977. 

Landskapsstyrelsen föreslår att medel 13.632 mark an

visas för merkostnaderna för heltidsanställning av 

sjukhusets apoteksföreståndare. Tjänsten föreslås bli 

extraordinarie. 

Till detta tillägg fogas en komplettering till tjänste

förteckningen som erfordras på grund av de ändringar 

som av landstinget vidtogs i förslaget till ordinarie 

årsstaten för år 1977. Ifråga om ombildande± av två 

avdelningsläkartjänster till biträdande överläkartjäns

ter införde landstinget de av ombildningen föranledda 

merkostnaderna under undermomentet årsarvoden i stäl

let för under grundlöner. De två tjänster, som avsågs 

ombildade var båda ordinarie tjänster. I bilagda tjäns

teförteckning har därför tjänsterna antecknats såsom 

ordinarie. 
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Om- och tillbyggnad av köksavdelningen (r). 

(1.500.000) 

sjukhusstyrelsen framför efter utredningar i fråga 

om om- och tillbyggnaden av köksavdelningen vid cen

tralsjukhuset att projektet bör genomföras i form av 

en byggnadskropp, som omfattar hela köket och matsals

utrymmen omedelbart söderom den nuvarande köksflygeln. 

styrelsen motiverar sitt förslag med ett mycket vä

sentligt behov av ökade utrymmen för utvecklingen av 

sjukhuset bland vilka omnämnas öronläkarmottagning, 

ögonläkarmottagning, utrymme för patolog, patologi

laboratorium och barnklinik. Ifall det nybyggda köket 

däremot skulle omfatta jämväl en del av det gamla 

köket skulle enligt styrelsen en nybyggnad för an

förda behov omedelbart bli aktuell. 

Köksavdelningens matsalsdel har anpassats till att 

fylla även kronikersjukavdelningens behov av tjänster. 

Landskapsstyrelsen anser dock att nybyggnaden skall 

projekteras så att kapaciteten förslår att täcka även 

tjänsterna för en eventuellt i närheten av sjukhuset 

förlagd hälsocentral. 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

Landskapsunderstöd för Kumlinge läkemedelsförråd. (Momen

tet nytt) 

20.000 ( - ) 
Landskapsstyrelsen föreslår under hänvisning till 

landstingets uttalande i allmänna motiveringen till 

årsstaten för år 1977 ett anslag om 20.000 mark så

som bidrag för upprätthållande av Kumlinge läkemedels

förråd under år 1977. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE ============================================== 
Allmänna byrån och skolbyrån. 

03. ÅLANDS LYCEUM 

~ggnadens underhåll. 

50.000 (63.000) 

Från höstterminen 1977 kommer Ålands handelsläroverk 
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att upphyra utrymmen i Ålands lyceum. För iordning

ställande av utrymmena erfordras dock vissa repara

tioner av utrymmena, vilka enligt beräkningarna sti

ger till ca 36.000 mark. Därjämte har det visat sig 

att anvisade medel för reparationer av läckande 

yttertak och av vattenledningsläckor icke förslår 

utan kräver tilläggsanslag om 7.000 mark. 

Vid lackning av gymnastiksalens golv i december 1976 

visade det sig att lackytan blivit så tjock att den 

flagade av i sådan utsträckning att renslipning och 

omlackering snarast måste göras. För ändamålet er-

fordras 7.000 mark. 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f). (Momen

tet nytt) 

105.000 ( - ) 

Enligt lagen om främjande av yrkesutbildningen inom 

utvecklingsområdena FFS 641/75 och statsrådets beslut 

angående anordnande av fri inkvartering och fri tran

sport till skolan för elever vid yrkesläroanstalter 

inom utvecklingsområdena tillkommer eleverna vid sta

tens yrkesundervisningsanstalter inom utvecklingsom

rådena under vissa förutsättningar fri inkvartering 

eller fri transport till skolan. 

Landskapsstyrelsen föreslår att enahanda förmåner 

skulle tillkomma eleverna vid landskapets yrkesunder

visningsanstalter och föreslår för de utgifter som 

föranleds härav gällande tiden 1.8.1976- 31.7.1977 

för Ålands sjöfartsläroverks del 105.000 mark. För

månerna föreslås utgå enligt samma grunder och för

utsättningar som i riket. Föreslås att för den hän

delse ifrågavarande ersättningar fortsättningsvis utbe

talas i riket även under tiden 1.8. - 31.12.1977 skulle 

motsvarande ersättningar utan särskilt bemyndigande få 

utbetalas även vid landskapets yrkesundervisningsan

stalter. 
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05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f). (Momen

tet nytt) 

170.000 ( - ) 
Föreslås utgå enligt samma motivering och tid som 

angivits under momentet 26.05.27. 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

Till landskapsstyrelsens disposition för anskaffnin~ 

av inventarier~ (Momentet nytt) 

15.000 ( - ) 

För komplettering av undervisningsinventarierna för 

hemslöjdsskolans verksamhet i Ålands Folkhögskolas 

nya skollokaliteter föreslås till landskapsstyrelsens 

disposition 15.000 mark. 

11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

Avlönin~ar (f). 

(699.000) 

Landskapsstyrelsen föreslår efter framställning från 

skolans direktion och sedan ärendet utretts av utbild-

ningsavdelningen att följande extraordinarie tjänster 

skulle inrättas vid landskapets hotell- och restaurang

skola: 

1 lärare löneklass c 33 (köksmästare) 

" " c 33 (hushållslärare) 

1 " " c 33 (hovmästare) 

1 " " c 31 (restaurangkassör) 

ekonom " v 15 

1 städerska " v 5 

1 städerska Il v 5 

diskerska 11 v 5 

1 diskerska/städerska " v 5 

Ovannämnda personalbefattningar övertogs av landskapet 

vid skolans övertagande den 1 maj 1976. Inrättande av 

tjänsterna innebär icke några merutgifter, då de med 
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extra ordinarie tjänst förenade löneförmånerna 

tillämpats vid skolan redan under den tid då skolan 

icke var under landskapets förvaltning. Tjänsterna 

som är knutna till skolans fasta grundlinjer, är 

anpassade till utbildningen på de olika studielin

jerna och måste betraktas såsom av bestående art. 

Landskapsandel och -understöd för medborgar

och arbetarinstitut (f). 

100.000 (550.000) 

För att möjliggöra bibehållarrdet av verksamheten på 

1976 års nivå föreslås ett tillägg om 100.000 mark. 

Museibyrån. 

33. KASTELHOLMS FORNMINNEsOMRÅDE 

Underhålls- och restaureringsarbeten (r). 

200.000 (500.000) 

För den grundläggande planering av restaureringsar

betena på Kastelholms slott i enlighet med de rikt

linjer som uppdragits mellan landskapsstyrelsen och 

fångvårdsverket i riket erfordras 200.000 mark. 

Enligt den överenskommelse som skall träffas mellan 

parterna skall landskapsstyrelsen stå för planerings

kostnaderna, medan fångvårdsverket står för verkstäl

ligheten och byggkostnaderna. Anslaget avser den pla

nering som erfordras för restaureringsarbetena under 

åren 1978-1982. 

Fångvårdsverkets medverkan är beroende av att riks

myndigheterna anvisar medel för de utgifter, som er

fordras. 
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Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Utgifter för investeringslån.(Momentet nytt) 

25.000 ( - ) 

Anslag föreslås under momentet för skötselarvoden åt 

de kreditinstitut, som förmedlat investeringslån av 

landskapets lånemedel. skötselarvodena föreslås utgå 

enligt enahanda grunder som i riket för lån ur in

vesteringsfonden. 

Investeringslån (r). (Momentet nytt) 

1.750.000 ( - ) 

Med beaktande av näringsavdelningens utredning om in

vesteringsplanerna för statens investeringsfond för 

år 1977 föreslås landskapsstyrelsen få utgiva nya lån 

under år 1977 till ett belopp av sammanlagt högst 

1.750.000 mark. Lånen föreslås utgivna enligt enahanda 

grunder och villkor som tillämpas i riket av investe

ringsfonden. 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

Landskapsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (f). 

(300.000) 

Föreslås att momentet skulle få användas även för 

sysselsättningspolitiskt konjunkturstöd enligt de 

grunder som framgår av statsrådets beslut FFS 30/77. 

Likaså skulle momentet få påföras sysselsättningsstöd 

för unga enligt de grunder som framgår av statsrådets 

beslut FFS 121/77. 

Investeringsutgifter för tryggande av sysselsätt

ningen (f). 

2oooo.ooo (4oo.ooo) 
Föreslås att rubricerade förslagsanslag skulle få över

skridas till ett belopp om 2.000.000 mark för tryg

gande av sysselsättningen under hösten 1977. Utnyttjan-

det av detta anslag blir beroende av i vilken utsträck

ning landskapets egna planerade byggnadsprojekt för

verkligas. 
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Jordbruksbyrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS

VERKSAMHET 

Landskapsunderstöd för torrläggningsarbeten (r). 

20.000 (55.000) 

På momentet har förts även bidrag för täckdiknings

arbeten enligt jorddispositionslagen. För att möj

liggöra stöd i erforderlig omfattning föreslås ett 

tillägg om 20.000 mark. Anslaget har icke höjts 

sedan år 1975. 

Byrån för turistärenden. 

25. TURISMENS FRÄMJANDE 

Amorteringslån för turismens främ,jande (r). (Momentet nytt) 

300.000 ( - ) 
I anledning av landstingets uttalande i allmänna 

motiveringen till 1977 års budget föreslår landskaps

styrelsen ett anslag om 300.000 mark för att utgivas 

som lån för främjande av tunsmen. Lånetiden föreslås 

till 10 år. Den ränta gäldenären skall erlägga före

slås bli 6,75 ra. 
På grund av införande av direkt låneanslag föreslås 

att bevillningsrätten ifråga om utgivande av räntestöds

lån för turismens främjande (moment 27.25.43) skulle 

minskas till 250.000 mark. 

Allmänna byrån. 

02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta 

Åland (r). 

1.300.000 (2.350.000) 

År 1975 fastställdes efter omfattande beredning och 

utredning vägplanen för östra utfarten från storagatan 

till Dalkarby med undantag för det område som kan be

röras av de olika alternativen för korsningen med 

Sjukhusvägen- Lemlandsvägen (Rökerikorsningen). 
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Av de i planen ingående vägavsnitten har redan vägen 

fram till Rökerikorsningen byggts • . Projektets full

följande förutsätter sålunda att både ny vägkorsning 

och fortsättningsvägen till Dalkarby byggs. 

Då utredningarna över korsningens utformning och den 

formella fastställelseproceduren för vägkorsningen 

kommer att ta så lång tid i anspråk att det av land

skapsstyrelsens tidigare i ordinarie årsstaten före

slagna anslaget med all sannolikhet icke komme att 

helt kunna utnyttjas under år 1977 föreslår landskaps

styrelsen att i detta tillägg 900.000 mark skulle an

slås för utbyggnad av den redan i vägplan fastställda 

norra delen av vägen d .v. s . vägen från korsnings

området till anslutningen i Dalkarby . Denna vägdel, 

som är 2.200 m lång är kostnadsberäknad till 900.000 

mark. Resterande anslag 400.000 mark föreslås som 

delanslag för Rökerikorsningsområdet och användningen 

blir beroende av vilken trafiklösning som genomföres. 

Ändringen i ordningsföljden för vägprojektets för

verkligande föranleds av att två alternativa förslag 

till trafiklösningar - dels ett förslag med cirkula

tionsplats och dels ett förslag anpassat för trafik

ljus - har utarbetats och översänts till Mariehamns 

stad för utlåtande. 

Landskapsstyrelsens förslag bör ses även mot bakgrun

den av arbetssituationen inom jordbyggnadsbranschen, 

vilken förutsätter att medel kunde frigöras för pro

jekt, för vilka planeringenförts så långt att bygg

nadsarbetena kan igångsättas omedelbart. Förslaget 

innebär att vägprojektets totala genomförande icke 

blir försenat jämfört med tidigare planer. 
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i enlighet med förslaget till första tillägg till ordinarie årsstaten -fÖr år 1977. 

Tjänstebeteckning och avlöningsklass 

(Tidigare tjänstebeteckning och avlö-

ningsklas s anges inom parentes) 

~~~=~gg~~~;=ggg=g~~gg~~~gg; 
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8·10.01 Al ands centralsjukhus 

Bi trädande överläkare B 1 

(Avdelnings läkare) (v 25) 

Bi trädande avdelningsskötare v 14 

(sjukskötare) (v 13) 

(Röntgenskötare) (v 13) 

Hjälpskötare, 25 v t v 9 

(Hjälpskötare - ny tjänst) (v 9) 
~oteksföreståndare v 18 

(Apoteksföreståndare) (v 18) 

~~~=~!g~~g~~~eg~~g~~~~~e~~ 
26.11.01 Ålands Hotell- och Res-

taurangskola. 

Lärare (köksmästare) 

Lärare (hushållslärare) 

Lärare (hovmästare) 

Lärare (restaurangkassör) 

Ekonom 

Städerska 

Diskerska 

Diskerska/städerska 

c 33 

c 33 

c 33 

c 31 
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