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LANDSKAPS STY RE LSENS FR.AMSTÄLLNING till 

Lan astinget med förslag till enski ld 

årsstat f'ör landskapet Åland LL1;~der 

år -1 rt6. 

Före liggande f·örslag till e nskild års ::. ta t fö .lj er i 8.Vseende å 

budgetuppställningen 1975 års årsstat. Ifråga om an~ivandet av 

före s l a get ans l ag, ökning eller minskning jämfört med g-rundbud

geten för år 197 5 har följts samma till vi.igagå:agssätt som i för

slaget till ordinarie årsstaten för år 1976. 

De sammanlagda utgifterna är enligt förslaget 8.037,594 mark. 

I förhållande till årsstaten för år 1975 har utgifterna stigit 

me d ca 35 ~ .Beaktar man tllläggsbudgeteringen under år 1975 . är 

ökningen 19 %. 

De största utglftsposterna hänför sig till bygg-nadsanslag 

1.200.000 mark .för 11an ds -folkhögskola, bostadslån 500.000 m3rk 1 

l å n 500.000 mark åt Finlands Rundradio för instal l ation av TV-

r e läa1Jparatur 3amt under s tö d och l å n ur p erl:r1ingautornatmedel 

1 . 655.000 mark. 

I före liggande försl a g till &rsstat h a r l~nen fcir btidget ens 

f örveTkligande uppdelats på f'lere lånemoment, ett-vare angivan de 

för vilket ändamål lånen avses. 

Re sagdeavgi(!_..!. 

I samband med behandlingen av dl'!nna årsstat har landskaps-

styrelsen bes.lutat l ämna särskild framställning till landstinget 

me d förslag om uppbärande av resandeavgift. Resandeavgift kommor 

att filre3lås uppburen under högAäsong eller under m&naderna juni 

juli och augusti. 

In1comsten ska.11 a.nvi":udas i enlighet med lagern. om resanclea·»rgi:ft 

i huvudsak :för miljövård och :föi~ f::.-· ämj andl.::! av turism. 

St ö d f ör koll e k tivtrafiken. 
--~. -~---· -.... . ...... ,..,_,..._........, __ ~~--·-'"'" "'--~:: ........... ,,__.~..,,"""""""'"=- '" 

Då anslag för undoT s töd för kollektivtrafike n icke mera å ter

finns bland föresl ag::12_ cn L3lag i statsverks proposi l;_i_ onen h a ::c 

. ; 
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landskapsstyrelsen med tanke på drägliga trafikförbindelser 

för skärgårdens och glesbygdens befolkning föreslagit anslag 

i denna årsstat. 

Ålands folkhögskolas ut~yggnad. 

I fråga om Ålands folkhögskolas utbyggnad för vilken anslag 

upptagits i denna årsstat hänvisar landskapsstyrelsen till 

detaljmotiveringe n. 

Femårsplanen för landskapets enskilda medel. kommer i likhet 

med densamma för ordinarie medel att lämnas senare som ett 

tillägg till årsstaten e l ler som ett meddelande. 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen och anslutna bilagor. 

Bilagor: 

Såsom bilagor till årsstaten har fogats 

1 Tjänsteförtecknirtg 

2; Sammandrag av förslaget till inkomsstat 1976 

J. _ Sammandrag av förslaget till utgiftsstat 1976 

Med hänvisning till ovanstående f år landskapsstyrels e n vördsamt 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga 

följ a nde förslag till enskild års ~ 

stat för landskapet Åland under år 

1976 samt bemyndi ga landskapssty

reJsen att upptaga för budgetens för 

verkligande erforderliga l å ns 

Mariehamn d e n 7 november 1975 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L a n t r å d 

Finanschef 

I' 
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21, RÄTTSHJ~LPSDYRÅN 

04. Bidrag ur ordina1ic medel 

10. Kommunernas andelar j kostnaderna för 
rättshjälpsverksarnheten 

57, Ersättning av enskilda 

95. Diverse inkomster 

JO, PL_t\_NEIUNGSlL4DET OCR PLANEJUNGSBYRÅN 

10. Kommunernas andel i kostnaderna för 
uppgörande av regionplan 

20. ADMXNTSTRATIVA FfYHÅN 

02. Stat sans lag f'ör 1JndE;rs tödj ande av 
politisk -verkscunhct 

OJ. Statsanslag för understödjande av 
politisk information 

14. FINl\NSJ\VDELNIJ\!GENS 
.. 0 

l<'ORVALTNTNG S m,:TIADE 

10. BUDGETffYHÅN 

20. 

80. Lån för utbyggr1acl 
högskola 

c 
av A1ands f"o1k-·-

81. Lån för utgivande av bostadslån 

82. Lån för finansiering 
apparatur 

84. Övriga f'ina1rnieringsl8-n 

86, Amorter:ing på penningautornatJån 

88. Räntor p8 ponningautomatmedel 
0 

90. Avka:0;tnj ng av Aland:s Penninga-rJtoma t-
förenings ve:d;:sarnhet 

• • 0 

HAI\ENSKAPSBYHAN 

85. Avkortnin~ar p& utgivna " 0 J_ 2.11. 

87" Hä1d"xr' pu utgi\·na lån 

89. Övrig.3 r~;ntsinkom:3 te:r 

91. Indrc-•gninc; av utgif'tsrester 

92. Indra~1in& på reservat:ionsanslag 

99. Före ende &rs heh lning 

.l7~.!.~Q~~ 
-~ - ~--... ·- ·-·--

101.804 

70.000 

29.80lt 

1. 500 

500 

70.1rno 

90.000 

67.500 

1.100.000 

500.000 

500.000 

5.313 

55.000 

40.000 

1,,560.000 

500 

75.000 

70.000 

1.500 

100 

100 

100.000 



- 4 -

:l~,;=g~~~~k;=~~~==~~kg~Xb~rn~~XR~k~Hi~~~~ 
FÖRVALTNINGS UMR ÅDE 
============~===== 

20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 

10. Kommunernas andel i Ålands central
sjukhus' årsanskaffnings- och drifts
kostnader 

17. Kommunernas andel i kostnaderna för 
vård i Kårkulla centralanstalt 

~~~=JII~~hR~~~~~~Xl?~k~~~~~~g=~~~~k~I~~~~g~~~R~ 
21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

04. Bidrag ur ordinarie medel 

05. Byggnadsunderstöd 

33. Elevavgifter 

3L~. Kursavgifter 

60. Sjukförsäkringsersättningar 

62. Ersättningar för naturaförmåner 

95. Diverse inkomster 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

04. Bidrag ur ordinarie medel 

10. Kom1c:unernas andel i driftskostnaderna 

JJ. Elevavgif'ter 

Jli. Kursavgifter 

60. Sjukförsäkringsersättningar 

95. Diverse inkomster 

2 3. ÅLANDS S OivIMARUNIVERS ITET 

04. Bidrag ur ordinarie medel 

10. Bidrag ~från Mariehamns stad 

Jlr. Kursavgifter 

95. Diverse inkomster 

~z~=t'J~~Higg~~~g;E~~IJ~~~~=~~2~;~~Ig~~~g~~!~~ 
20. JORDBRUKSBYn},N 

48. Försäljning av fastigheter 

70. Arrendt:!IJ 

72. Hyror 

95. Diverse inkomster 

J,~g~~~~~2 

1.:..§2 0 • 0.2.Q. 

1.800.000 

50.000 

64~.70_Q 

530.000 

100.000 

3.500 

1. 000 

100 

15.000 

100 

2Q§~~uz 
370.000 

129.677 

5.700 

500 

100 

200 

2J~.22.Q 
36.500 

15~000 

10.000 

20000 

~3 J2_QQQ ----- ______ , 

1 Q_§. 20Q. 

100 

10 o. 000 

s.ooo 
100 
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30. SKOGSBHlTKSff'fRÅN 

40. Försäljning av virke 

49. Husbehovsvirke för jordbruks-
lägenheterna 

60. Sjukförsäkringsersättningar 

61. Olycksfallsförsäkringsersättningar 

62. Ersättning för naturaförmåner 

95. Diverse inkomster 

40. FISKEHIBYHÅN 

27. Fiskekortsavgifter 

70. Arrenden för fiskerätt 

60. MIL.JÖV ÅRDSBYHÅt\l 

28. Jaktkortsavgifter 

70. Arrenden för jakträtt 

Inkomsternas totalbelopp 8.037.594 

~.8QQ 

410.500 

1. 000 

100 

100 

5oOOO 

100 

§.~Q_S2. 

2.000 

4.ooo 

1.Q0.000 

93.000 

7.000 
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U T G I F T E R. ================ 
21. LANDSTINGET ============.:::==== 

20. LANDSTINGETS K.A.NSLI 

28. Till ~andstingspresidiets disposition 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
10. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅ..N 

01. Avlöningar (f) 

Avtalslöner 

Dyrortstillägg 

Diverse arvoden 

66.732 

4.008 

- städerska 2.400 

Semesterersättningar och -premier 3.200 

Lönejustering ~ 

83.9ho 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

08. Arvoden 

10. Lokalutgifter (:r) 

20. Resor (:r) 

29. Övriga konsumtionsutgi:fter 

70. Anskaffning av inventarier 

30. PLANEHINGSRÅDET OCH PLANEHINGSBYRÅN 

60. AndeJ_ i kostnaderna för uppgörande av 
regionplan (f) 

l.!..lQQ ------

h,1QS~ 

1. 100 

Jg~~~~2 

.,h0'2Q 

1. 000 

117. "100 
~"""""~~ 

83.940 

5.860 

2.400 

5. Lwo 

1. 000 

4.800 

14.300 

70.Lioo 

1 0 • ALLJ\ti\NNA BYH1\N 

i~~z~~~~~ 

,2l~QQO 

21. Kostnader för åtcrutsä:ndni:ng av TV
och radioprogram (:r) 

83 •. Lån åt Finland_s Rundradio för ins tal
lation av TV-rol~apparatur 

20. ADMINISTHJ\ TJYA BYHÅN 

50. Understödjande av politisk verksamhet 

51. Understödjande av politisk inf'ormation 

30. BYGGNADS- OCH BJZANDSJCYDDSBYRf·_i'f 

8 3. Dos ta_clslån 

18.000 

500.000 

Jj.L::_~!S~Q,Q 

90.000 

67.500 

500.000 
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24. FINANSAVDELNJNGENS FÖRVALTNINGSOJ\JRÅDE ========================================= 
10. BUDGETBYRÅN 

50. Bidrag ur Penningautoma tmedel (r.,-f') 

86. Lån ur Pcn1ningautoma tmedel ( r··f) 

90. Ränteutgifter för av landskapet upp
tagna finansieringslån (f) 

91. Avkortningar på av landskapet upptag~ 
na finansieringslån (f) 

96. Utgifter i samband med den skatte~ 
finansiella utjämningen (r-f) 

20. RÄKENSYcAPSBYRÅN 

96. Avskrivningar på lån 

97. Indragning av inkomstrester 

NINGSmnv\DE 
--~·--~-~-------------·---

10. BYRlN FÖH SOCIALVÅRDSÄRENDEN 

28. Till landE::kapsstyrelsens disposition 

84. Bosättningslån 

20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKV1\HDS~\RENDEN 

61. Ko~;tnadsandelar f'ör Ålands centralsjuk
hus' årsanskaffnings~ ach driftskostna
der (f) 

6l+. Kostnader f'ör vård i Kårl{:ulla central
anstalt (f) 

~~~=Il'J:~r~~gnI~~~;;;~~Hir~~~~g=~~~X:?.~I~~g~~~~~~R~ 
1 0. ALULi\NNA BYRÅi\T 

08. Lärlingsnänmden 

50. Studieunderstöd 

51. Räntegottgörelse på studielån 

52. Stipendiemedel 

53. Understöd åt sarnrn8DE1lutningar 

5Li.. Understöd för f'ortb iJdning av bi1f'örare 

55. Understi5d fl5r Åbo St11dentby 

l~.2.~"'2oq 
1.055.000 

600.000 

70.000 

71.500 

100.000 

~~~Q 

2.000 

100 

.11 • O~QQ, 
2.000 

15.000 

1.800.000 

50~000 

2L~,!_]2.Q 

3.Lwo 
lt.ooo 
1.200 

2 •. 500 

!.; . • 200 

J.000 

6.ooo 



21 • ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

01. Avlöningar (f) 
Grundl<-5ner 

Årsarvoden 

- timarvoden 

- husmors- o. biträdande före
ståndarinnetillägg 

- förhöjning efter vissa 0 ar 

104.268 

101.136 

37.000 

420 

1. 373 
- föredrag och kurser 2.500 

Dyrortstillägg 6.700 

Ålderstillägg 42.000 

Semesterersättningar och -premier 15.500 

Lönejustering _1~00 

02. Övriga löner och arvoden (f) 

Årsarvode 

- kanslist 

- kökspersonal 

- städerskor 

Dyrortstillägg 

Ålderstillägg 

Semestcrersättningar och ~premier 

Lönejustering 

04. Sod_alskyddsavgifter ( f) 

08. Direktionsarvodon och resor (f) 
10. Byggnadernas drif't (f) 

343.897 

16.500 

7.000 

21 .. 000 

13.200 

700 

6.600 

4.ooo 

-~·-7..: OQQ 
76.000 

11, Reparation och underhåll av inventarier 

13. Reparation och underhåll av byggnader 
och g;9irdsp1an 

19. Annonser och tryckningskostnacler 

20. Reso:c och exkursioner 

21. Undervisriirigsrnaterie1 och bibliotek 

J.:..§g~7 

343.897 

76.000 

37.500 

2.500 

65.000 

3.000 

10.400 

5.500 
5.500 

11. 000 

27. Brand- och olycksf::'lllsf'örsäkringspremier ( f') 1.700 

~.ooo 

10.000 

15.600 

28. Till lHndskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

50. Unders tö cl f'ör mindre bemedlade elever ( f) 
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70. Anskaffning av maskiner o. inventarier 

74. Utbyggnad av Ålands folkhögskola (r) 

22. ÅL.ANDS HANDELSLÄROVERK 

0·1. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 54.498 

- timarvoden 220.452 

- rektorsarvode 3.734 

- kompetenstillägg 1.393 

Dyrortstillägg 3.300 

Ålderstillägg 12.000 

Semesterersättningar och -premier 5.000 

Lönejustering 000 

02. Övriga löner och arvoden (f) 

- administration 

... kurser 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

08. Direktionsarvoden och resor (f) 

10. Hyror (f) 

330.377 

6. 100 

___ ::L:200 

11.100 

11. Underh&ll av inventarier och maskin2r 

19. Annonser och tryckningskostnader 

20. Resor (f) 
21. U11dervisningsmateriel och bibliotek 

27. Brandförsäkrings- och olycksfallsförsäk
ringar (:L) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

0 

2J. ALANDS SQ1'[\LA.RUNIVEHS1TET 

01. Avlöningar 

- underv:LsningslönE'r och seminarier ?5~-· ()_Q,O 

02. Övriga lörter ocb arvoden 

- rektor 

- pro~cektor 

------------------------- -- - --- --- -

25.000 

1.500 

4.500 

--~ 
10.500 

10.300 

1.200.000 

2~1I 
330.377 

11e100 

30.000 

6-0700 

60.000 

8.ooo 
4.ooo 
3~000 

8.500 

1.500 

3.000 

3.000 

37.000 

IL§· :1~L3 
25.000 

10.500 
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04. Socialskyddsavgifter 

08. Sammanträdesarvoden 

10. Lokalutgifter 

1 9. Annons och tryclmingsko s tnader 

20. Resor 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Andel i akademiska kurser 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

~z~=~~g~~~~gXRif~g~gg~g~=:~~gXg!-;Igr~m~~~B~~ 
10. ALLMÄNNA BYR_Å_N 

40. Räntegottgörelse för investeringskrediter 
(r) 

50. Bidrag för elservice i skärgården 

51. Bidrag för telefonanslutningar i avsides 
bel~.igna trakter 

20. JOlrnBHUKSBYH.1"\N 

08. Förrättningar och kommitt~er 

1 r) __}. Reparationer och underhåll 

20. Resor 

2.500 

6.ooo 
10.000 

10.500 

3.000 

12.342 

2.500 

2.000 

~J2.!.J7§ 
------~--

25.000 

s.ooo 

5.000 

700 

500 

300 

21. Husbehovsvirke för j ordbruksl ic~genhE-!to:cna ( f) 500 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

JO. SKOGSBRUKSEiYH1N 

01. Avlöningar (f) 

Grund.lön 

Ålders tilli::tgg 

Dyr ort f; t i 11 ägg 

Tillägg efter vissa 0 ar 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

Ol1 e Soci2<lsk.yddsavgifter ( f) 

05. Pensioner (f) 

10. Lokalutgifter (f) 

26.160 

9.000 

816 

1.152 

2.200 

00 

L1J. 228 

1 J. Hcparation och underhåll av skogv·2,ktar
bostadcn och arbetarbarack 

20, Resor (:e) 

1. 000 

3.600 

2'7c100 

3.300 

1e500 

7~900 
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21. Premier f'ör skogs- och brandförsäkringar 
(f) 

22. Avverknings- och transportkostnader (f) 
23. Underhåll av skogsbilvägar 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

77. Skogsvårdsarbeten (r) 

78. Investeringar i virkestransportvägar (r) 

60. MILJÖVÅRDSDYRÅN 

21. Viltvård på landskapets marker 

28. Främjande av jaktvården ( r-·f) 

11 • FRXMJANDE AV LANDTRAJ-''IK 

31. Landskapsunderstöd för kollek_tivtraf'ik 

Utgifternas totalbelopp 8.037.594 

6.,250 

134.500 

3.000 

1. 000 

20.000 

25~000 

50000 

:;is.qogo 
5.000 

2Q.~_QQQ -------

2~Q~QQQ 
50.000 



12.21.04 

12.21.10 

12.21.57 

12.21.95 

12. 30. 10 

13.20.02 

- 12 -

I N K 0 M S T E R ----------------------------------
12. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
21. _RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

Bidrag ur ordinarie medel. 

70.000 (62.000 + s.ooo) 
Bidraget har beräknats utgå med ca 70 % av netto

utgif'terna. 

Kommunernas andelar i kostnaderna f'ör rättshjälps

verksamheten. 

29.804 (25.402 + 4.402) 

Inkomsten utgör den nettokostnad f'ör rättshjälps

verksamheten som kommunerna skall erlägga. 

Ersättning av enskilda. 

1 .500 ( 2. 500 "'." 1 • 000) 

Rättshjälpsbyrån kan berättigas att mot ersättning 

lämna rättshjälp även åt andra än till allmän rätts

hjälp berättigade personer. 

Diverse inkomster. 

500 (500) 

30. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Kommunernas andel i kostnaderna för uppgörande av 

regionplan. 

70.400 (65.000 + _s.4oo) 

Kommunernas nettoandel i kostnaderna för regionplane

ringen har beräknats utgöra cirka en tredjedel av 

kostnaderna för planeringsrådet och planeringsbyrån. 

20. ADMINISTRATIVA BYR.~ • 

Statsanslag för understödjande av poillJ.-sk verksamhet. 

90.000 (90.000) 

Anslaget utgör landskapets andel av rikets anslag för 

understödjande av politisk verksamhet.(Jämför 23.20.50) 



13.20.03 

14.10.80 

14.10.81 

14.10.82 

14.10.84 

·14. 10. 86 

- 13 - E 13.20. 

Statsanslag för understödjande av politisk infor

mation. 

67.500 (50.000 + 17.500; tb 17.500) 

Anslaget utgör landskapets andel av rikets anslag 

för understödjande av politisk information. (Jmfr 

23.20.51) 

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

För att uppnå ett enhetligare momenteringssystem 

har ändringar i momentens numrering genomförts. 

Lån för utbyggnad av Ålands folkhögskola. (Momentet 

nytt) 

1.100.000 (+1.100.000) 
0 

Då finansieringen av Alands folkhögskolas utbyggnad 

under år 1976 föreslås ske med lån förutom det bygg

nadsunderstöd om 100.000 mark som under år 1976 be

räknas utgå ur ordinarie medel, blir nettoupplåningen 

enligt denna budget 1.100.000 mark. 

Lån för utgivande av bostadslån. (Momentet nytt) 

(Tid. 1 4. 1 0 • 8 4 ) 

500.000 (+500.000) 

Av budget- och redovisningsmässiga skäl föreslås 

ett särskilt moment inrättat under vilket föres de 

lån landskapet upptar för att utgivas som bostads

lån. (Jmfr. mom. 23.30.83) 

Lån för finansiering av TV-reläapparatur. (Momentet 

nytt) 

500.000 (+500.000) 

Jämför 23.10.83. 

ÖvFiga finansieringslå~. (Rubriken ändrad) 

5.313 (966.886 - 961.573; 

tb 466.409) 

Landskapsstyrelsen föreslår att lån upptas endast 

i den mån lånen erfordras för att finansiera utgif·~ 

terna. 

Ari]ort.~:i:_ på ~1gautoma tlån. (Momentet nytt) 

55.000 (+55.000) 

----------------- --------



14.10.88 

14.10.90 

14.10.95 

14.20.85 

14.20.87 

14.20.89 

14.20.91 

14.20.92 

14.20.99 

- 14 - E 14.10 

Räntor på penningautomatmedel. 

40.000 (10.000 + 30.000) 

Avser räntor på såväl utgivna lån ur penningautomat

medel som räntor' på likvida penningautomatmedel. 

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verk

samhet. 

1.560.000 (1.500.000 + 60.000; tb 
100.000) 

Ålands Benningautomatförening beräknade nettoav-

kastning för år 1975, vilken föreligger till utdel

ning under år 1976, beräknas till 1.655.000 mark, 

varav under momentet 14.10.86 upptas amorteringar 

55.000 mark och under 14.10.88 räntor 40.000 mark 

på lån utgivna ur penningautomatmedel. 

Diverse inkomster. 

500 (500) 

Avser enskilda medels diverse inkomster, vilka inte 

påförts något annat moment. 

20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

Avkortningar på utgivna lån. 

75.000 (70.000 + 5.000) 

Avser beräknade avkortningar under år 1976 på främst 

bostadslån. 

Räntor på utgivna lån. 

70.000 (60.000 + 10.000) 

Ökningen föranleds framförallt av ökade ränte

inkomster av bostadslånen. 

Övr.i_e:a ränteinkomster. 

1. 500 (1.500) 

Avser räntor på enskilda medels bankräkningar. 

Indr~inB:., av utgift~~ster. 

100 ( 100) 

100 (100) 

E2..E~ående års behåll_!]-in_g:. 

100.000 (+100.000; tb 131.591) 

~4. 10 

rän-

3-

in-

L ts. 

l-

tmål. 

ts-

d-

t 

:e • 



( 1 S, 2.0. 1 G ) 

1 5. 20. 1 7 

16.21.33 

16.21,'Jl.J 

16.21.62 

0 DE 

1.800.000 (i.600.000 + 200.000) 

Andelen beräiz.nad e1Jligt hittillsvarande grurJ.CJer 

(Jmfr. 25.20.61). 

(15.979 ~ 15.979) 
Momentet utgår (Jmfr. deta1jmotivoringen 25.20.63). 

I\.01nrnu1J.OY'Y!Cts a11c1o1 i 

50.000 (so.ooo) 
Jämför mouiGnt 25 20. 6li.. 

c •• 
21. .ALAI\DS FOLEJiOGSKOLA 

530.000 (!+60.000 + 70,000) 

Utgöres av lagstadgat bidrag. 

100.000 

(I1Iomontet n-y·ti) 

(+100.000) 
0 

UtL;·öre:::' av beräknat byggnadsuYLderE;töd för .A1ands 

folkhc5gskoJa.s utbyggnad. 

J,_500 (3,500) 

1.000 ("i. 000) 

100 ( 100) 

150000 

100 ( 100) 

; 24. 10 

'! bi-

U1.Vän-

iis-

jer 
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JU in-

ill ts. 
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idamål. 

·äms-

åld-

att 

:i-

ske. 



6.22.04 

6.22.10 

6.22.33 

6.22.34 

6.22.60 

6.22.95 

6.23.04 

6.23.10 

6.23.34 

6.23.95 

7.20.48 

- 16 -

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

Bidrag ur ordinarie medel. 

370.000 

E 16.22. 

(190.000 + 180.000; 
. tb 47.400) 

Utgör beräknat lagstadgat bidrag. 

Kommunernas andel i driftskostnaderna. 

129.677 ( 6 3 • 8 2 5 + 6 5 • 8 5_2 ; 
tb 14.750) 

Kommunernas andelar enligt LL om Ålands handels

läroverk (ÅFS 37/75). 

Elevavgifter. 

5.700 (2.500 + 3.200; tb 1.150) 

Ökningen föranleds av läroverkets utökade elevantal. 

Kursavgifter. 

500 

Sjukförsäkringsersättningar. 

100 

Diverse inkomster. 

200 

23. ÅLANDS SOMMARUNIVERSITET 

!2._idrag ur ordinarie medel. 

36.500 

(500) 

( 100) 

(200) 

(33.000 + 3.500) 

Beräknat bidrag enligt tidigare normer. 

Bidrag från Mariehamns stad. 

15.000 

Beräknat bidrag. 

Kurs_?.vgifter. 

10.000 

Diverse inkomster. 

2.000 

(12.500 + 2.500) 

(10.000) 

(3.300 - 1.300) 

Avser huvudsakligen inkomster från annonsering i 

broschyren över kursprogrammet. 

~Z;=g~~~~~g4XR~~~~g~~~g=~~~X4~I~~g~g~~~4~~ 
20. JORDBRUKSBYRÅN 

Förs~l.;.Unj !2K. m:, _ _f~tig:het'°'.r• 

100 (100) 

E 24.10 

om bi-

an vän-

dis-

njer 

pp-

pen in-

tällts. 

land-

ändamål. 

et 
6 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

'.:::::...-:==== 

främs-

\T åld-

\r att 

ing 

tgi-
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17.30.40 

17.30.49 

17.30.60 

17.30.61 

17.30.62 

17.30.95 

17.40.27 

17.60.28 

- 17 - E 17.20. 

Arrenden. 

100.000 (85.500 + 14.500) 

Beräknade arrendeinkomster från landskapets lant

egendomar. 

!l2fror. 

8.ooo (7.500 + 500) 

Beräknad hyresinkomst från landskapets fastigheter. 

Diverse inkomster. 

100 

30. SKOGSBRUKSBYRÅN 

Försäljning av virke. 

410.500 

(100) 

(441.500 - 31.000) 

Inkomsten är beräknad efter ett vikesuttag av 

4.600 m3 fast mått. Uttaget baseras på skogshushåll

ningsplanen för landskapets skogar och medelpriset 
J 

har beräknats till 90 mk per kubikmeter fast mått. 

Husbehovsvirke för jordbrukslägenheterna. 

1.000 

Beräknad inkomst. 

Sjukförsäkringsersättningar. 

100 

(500 + 500) 

( 100) 

Olycksfallsförsäkringsersättningar. 

100 ( 1 oo) 

Ersättning för naturaförmåner. 

5.000 (4.200 + 800) 

Diverse inkomster. 

100 ( 100) 

40. FISKERIBYRÅN 

~'iskek2._r:_~savgif'ter. 

2.000 (2.000) 

Arrenden för fiskerätt. 

4. 000 . (4.ooo) 

60. MILJÖVÅRDSBYRÅN 

93.000 (55.000 + J8.ooo) 

24.10 

bi-

nvän-

is-

er 

n in-

llts. 

nd-

damål. 

ims-

ild-

'ttt 

L-· 

ske. 



17.60.70 

- 18 - E 17.60. 

Inkomsten har beräknats i överensstämmelse med den 

senaste ändringer. av jaktlagen. 

Arrenden för ja~trätt. 

7.000 (500 + 6.500; tb 5.000) 

24. 10 

I bi-

.nvän-

.is-

er 

n in-

llts. 

nd-

damål. 

3-ms-

åld-

3. tt 

D' 
::;, 

i-

ske. 



~ 1 • 20. 28 

:2.10.28 

2.21.01 

' 
2.21.04 

..... 19 - E 21. 20 

UTGIFTER =============== 
21. LANDSTINGET =============== 
20. LANDSTINGETS KANSLI 

Till landstingspresidiets disnosition. 

1.~00 (1.100) 

~~~=g~~Rg~EggIX~~gg~~ 

10. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

1.000 ( 1. 000) 

21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

På grund av att tjänsten som rättsbiträde inte fåtts 

besatt har rättshjälpsverksamheten inte kunnat inle~ 

das såsom planerats. Landskapsstyrelsen kommer dock 

att fortsätta sina ansträngningar för att få igång 

verksamheten. Under kapitlet har utgiftsbudgetering 

skett enligt samma grunder som i årsstaten för år 1975. 

~ylöningar (f). 

83.940 (57.872 + 26.068) 

Då befattningen som rättsbiträde varit lediganslagen 

flere gånger utan att finna sökande uppenbarligen på 

grund av att den fastställda löneklassen varit för 

låg föreslår landskapsstyrelsen att avlöningsklassen 

för rättsbiträdet skulle höjas från V 26 till B 1. 

E 24.10 

om bi-

an vän-

dis-

njer 

pp-

pen in-

tällts. 

land-

ändamål. 

et 
6 

JO 

JO 

JO 

)0 

)0 

)0 

Landskc:tpsunderstöd utgår dock t.v. inte enligt nämnda )0 

löneklass, vilket betyder att kommunerna helt kommer 

att belastas löneskillnaden mellan den bidragsberät- )0 

tigade lönen och den utbetalade lönen. Landskapssty

relsen har ansett denna åtgärd nödvändig för att över

huvudtaget få igång rättshjälpsverksarnheten. 

Ökningen föranleds i övrigt av allmänna lönestegringar. 

Socia_lsJsz:2-dsavg__t._f_ter f f h 
5.860 (4.630 + 1.230) 

Utgör lagstadgade socialskyddsavgifter för rätts

hjälpsbyråns löner och arvoden. 

)0 ::::::..::==== 

främs-

'T åld-· 

,,- att 

Lng 

tgi-

~ ske. 



21.08 

21.10 

21.20 

21.29 

21.70 

30.60 

10.21 

- 20 - E 22.21. 

Arvoden. 

2.400 (2.400) 

Avser rättshjälpsnämndens arvoden. 

Lokalut~ifter (f). 

s.4oo h 1 t ·· h t{.5d· 40t 0 ) · 1 f.. ··tt h···1 Avser yra, e s rom oc s a ma eria or ra s Ja ps-

byråns utrymmen. 

Resor (f). 

1.000 ( 1. 000) 

Avser rättsbiträdets och rättshjälpsnämndens resor. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

4.800 (4.800) 

Avser kontorsmaterial, telefon, porto, information, 

litteratur och tidskrifter. 

Anskaffning av inventarier. 

14.JOO (14.JOO) 

I 1975 års budget upptogs ett anslag om 14.JOO mark 

för inköp av inventarier, skrivbord, skrivmaskin 

m.m. Då dessa inte kommer att anskaffas under år 

1975 föreslås anslaget ånyo upptaget år 1976. Där

vid kommer under år 1975 ej utnyttjat anslag att 

återgå. 

JO. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Andel i kostnaderna för upp_görande av regionplan (f). 

70.400 (65.000 + 5.400) 

Utgör det beräknade belopp enskilda medel skall er

lägga till ordinarie medel som kommunernas andel i 

regionplaneringen. Ökningen föranleds av allmänna 

kostnads stegringar. 

~~;=~~~gI::~~XR~~~~g~~~g=f:~~x~~r~~~~~~~~~R~ 
1 0. ALLMÄ-"N"NA B"YRÅ.N 

Kos!Li~der för återutsän~ning av TV- och radisipEogr~m 

lf.l.:. (Rubriken ändrad) 

18.000 (18.000) 

På grund av att utgiften är beroende av valutakursför

ändringar föreslås anslaget ändrat till förslagsanslag. 

E 24. 10 
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000 

000 
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000 

000 

000 

000 
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10 °1 9 l " ( .-- ) 

10.83 

20.50 

10,50 

21 - E 2~L 1 O 

Från tidigare år finns ::ce5ervcrat 186.092,37 marlc 

:f~r inl~sen. - Momen et ut 

500.000 

Anslaget avser ordnandet a-v TV-~f·råga:n för östra 

skärg-årdcm 1 varorn underh21ndlingar ;:;edan lång tid 

tillbak2. :förts med ledningen för Fin1ands Rundradio. 

20. ADMTNISTHATIVA BYRJ\N 

90.000 (90.000) 

Anslaget utgör 1/200~del av motsvarande anslag i 

t CJJ c 

tb 

Anslaget utgör 1/200-del av motsvarande anslag i 

Anslaget :föreslås 

stäJld;:1 gr11nder. 

0 

JO. DYGGNADS-·· OCH BIUiND::;JCYDDSBYRAN 

500.000 (500.000) 

Med tanke på det strruna kreditläget föresl 

skapsstyrelscr1 ett anslag om 500.000 mark för att 

utgivas främst som primärlån för· dem som erhåller l 

enl :i.(':t 1.agen orn frä;nj andc=e av· bos taclsprocluktioncn. 

3.som bi-

tt använ-

3.V dis-

linjer 

upp-

::ippen. in

:<:s täll ts. 

1 land-

::i. ändamål. 

:iget 
176 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

.ooo 

.ooo 

,000 

10. TIUDGETBYRÅN l främs-

(1.010.000 + 45.000; tb 100.on~) 

Po11:u:!.11gautomatmec1Jens i1ettoo.-vlc:::i_2.h1ing ur1der år 19'/"i 

·uerzii.·;_na.s uppgå till 1.655.000 ma.rk varav Lio.ooo ut" 

g(iros vv beräknad ränto:Lnkomst under år 1975 och 

55, OOU mark: av amortorirgc:>r på beviljade Jån 

av åld-

av att 

Lning 

Lktgi-· 

fä. ske. 
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Av nettoavkastningen föreslås 935.000 mark såsom bi

drag åt i·deella samfund och stiftelser för att använ

das för allmännyttiga ändamål. Fördelningen av dis

ponibla medel föreslås ske enligt samma riktlinjer 

som tidigare och som framgår av nedanstående upp

ställning. Då i vissa fall i de utdelade beloppen in

gått engångsanslag har vissa justeringar verkställts. 

Vidare föreslås 120.000 mark reserverade till land

skapsstyrelsens disposition för allmännyttiga ändamål. 

Bidrag ur penningautomatmedel 

1. Främjande av folkhälsan 

2. Stödjande av barnskyddet 

3. Vård av psykiskt utvecklings~ 
störda, stödjande av invalid
vården och vården av syn- och 
hörselskadade, stödjande av 
social verksamhet 

4. Stödjande av åldringsvården 

5. Utvecklande av ungdomsfostran 

6. Räddande av märmiskoliv 

7. Främjande av semestermöjlig
heter 

8. Reservering till landskaps
styrelsens disposition 

Utdelat 
1975 

399~000 

62.000 

98.000 

140.000 

233.300 

32.000 

3.500 

110.000 

Budget 
1976 

400.000 

60.000 

140.000 

120.000 

170.000 

40.000 

s.ooo 

120.000 

Anslaget för stödjande av åldringsvården är i främs

ta rummet avsett såsom bidrag för reparation av åld-

ringars bostäder. 

Förslaget till fördelning bör, med beaktande av att 

pennineautomatföreningens förslag till fördelning 

ännu :i.nte föreligger, betraktas endast som riktgi

v2cr1de varför a'rvikelser fr8n förslaget skall få ske• 



24. 10.51 

24.10.90 

24.10.91 

24.20.96 

24.20.97 

24.20.99 

25.10~28 

- 23 - E 24.10 

~~~_ningautoma t~-~.l .. ,_(r_-f). 

600.000 (500.000 + 100.000) 

För lån föreslås disponerat 600.000 mark för 

de ändamål som anges i motiveringen till under

stöden under 24.10.50. Ur momentet skulle även ku:r1na 

ges lågräntelån för konstfrusen isbana, under för

utsättning att någon kommun svarar för driften. 

Ränteutgifter för av lands~~E~t uppta_g,na finans~~ 

er :ings 1 <!.~.J..f.2-!- . . 
70.000 (70.000) 

A~~ortningar på av landskaE.,et upptagna finan~~

l~n (f). 

71.500 (37.500 + 34.ooo) 

Avser amorteringar på lån för Ålands folkhögskola och 

bostadslånen från Arbetspensionskassan för byggnads

branschen. 

~ter i samband med den s1,zattef'inansiell,a l1&~L~,;.,'t;:. 

n=!-.!lg:en { r-f l..:. 
100.000 (100.000) 

Vid årsskiftet 1975-1976 kommer att av 1975 års medel 

finnas reserverat ca 97.000 r11ark. 

20. RÄKENSKAPSBYRÅN 

~ivnin_gar 

2.000 

nå lån. 
""--~-. "'-=->0 

(2.000) 

~agn.ing av inkomstrester. 

100 ( 100) 

OMRÅDE ====== 
10. BYRÅN FÖR SOCIALY1rnDSÄHENDEN 

2.000 (2.000) 

Avser oförutsedda utgifter. 

. "' 



25. 10. 84 

25.20.61 

(25.20.63) 

25.20.64 

26.10.08 

26.10.50 

26.10.51 

26.10.52 

- 24 -

Bosf4~ing-slån. 

15.000 (15.000) 

20. BYRÅN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSÄRENDEN 

E 25. 10 

~3;~;s:Ls;and_~;!-_ar för Al~lld s centrtls jul~2_us' årsan

sk~j._n_gs- och~j.rift~ostnader {fl_._ 

1.800.000 (1.600.000 + 200.000) 

Utgör kommunernas andel av rubricerade kostnader, 

som av enskilda medel inbetalas till ordinarie medel. 

Kostnadsandelar för Ålands centrals_jukl~-_ui.,_orn----2.S.h 

tillEzggnad. 

(15.979 - 15.979) 

Momentet utgår i och med att kommunerna erlagt sina 

slutrater av rubricerade kostnader. 

Kostnader för vård i Kårkulla central~ 

50.000 (50.000) 

Avser vård i Kårkulla centralanstalt för vilken 

kommunerna debiteras enligt överenskommelse. 

1 0. ALLMÄNNA BYRÅ.L'J 

3.400 

~.~unders ti;:id!.. 

4.ooo 

(3.400) 

(4.ooo) 
Anslaget föreslås för att möjliggöra understöd i 

angelägna fall då understöd ej kan ges ur ordinarie 

medel. 

1.200 (1.?00) 

2.500 (2.500) 

Li-. 200 (4.200) 

På momentet föres understöd åt bl. a. Hem- och skola-~ 

föreningarna. 



26.10.54 

26.10.55 

26.21.01 

26.21.02 

26.21.04 

26.21.08 

- 25 · E 26.10 

.!J.!2derst?d för fortbildninL._§;~~:3:!'...§1.....!. 

3.000 (+3.000; tb 3.000) 

Avser fortsatt understöd för fortbildningen av bil-

förare vid medborgarinstitutet. Genom att vissa bi

drfgsregler förändrats beräknas anslaget förslå för 

hela år 1976. 

Under_~töJ:i . ..f.QJ?_.Åbo student~ (Momentet nytt) 

6.ooo (+6.ooo) 
Avser understöd för VIII byggnadsetappen, som avser 

lägenheter om två rum och kök. 

21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

I första tillägget till årsstaten för 0 ar 1975 bevil-

jade landstinget 600.000 mark för en utbyggnad av 

undervisnings- och internatsutrymmena vid Ålands folk

högskola. Projekteringen av skolutbyggnaden pågår och 

enligt föreliggande planer skall bygget igångsättas i 

april-maj 1976. 

b_ylönJ.~E... {f}!o 
343.897 (276.711 + 67.186) 

Tu1der året har lönerna för rektor och lärare juste

rats, vilket framgår ur den bifogade tjänsteförteck

ningen (Bil. 1). 

Ökningen motiveras av allmänna lönestegringar och 

gropjusteringar. 

Övrit:i:3'1- lö_ner C2.S..h~arvoden Ll:l:_ 
76.000 (66.847 + 9.153) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar • 

.§ o c J- aJ-_ s I<::v~ s ~=g=~ f ter _Jrt~3 
37.500 (30.000 + 7.500) 

Utgör lagstadgade sociala avgifter. 

[)~}:f!.~2,9en och ress;ir_ (f}.._ 

2.500 (2.500) 



26.21.10 

26.21.11 

26.21.13 

26.21.19 

26.21.20 

26.21.21 

(26.21.25) 

26.21.27 

- 26 -

~YB.t~~naderna'.3 drift_j_xj,,!., 

65.000 

E 26. 2 -1 • 

(60.000 + 5.000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringaro 

;!3~3.tion och underhåll 

3.000 

av inventarier. -- -"""'·""-

(2.000 + 1.000) 

Höjningen motiveras av ökat antal ir1ventarier som 

under år 1976 bör repareras och underhållas. 

Re.:e_c:,.!,'~"tion och underhåll av by,ggna~_.2.9J:!_Kårds,E,±~ 

10.400 (30.800 - 20.400) 

Föreslås att följande reparations- och underhålls

arbeten skall utföras under år 1976. 

Internatet 

Ny golvbeläggning i tio rum 

Målning av vissa fönster och dörrar 

6.ooo mark 

400 Il 

~clE!ll 

Tapetsering och målning av köksper-

sonalens bostadsutrymmen (två rum) 2.400 Il 

.Qf.<?ru t s edcla.;,._12tgift e:i;::, 

5.500 

~§oo~"~

=i~~~~~=~~~~ 

(3.500 + 2.000) 

Ökningen motiveras av ökade annons- och trycknings-· 

kostnader. 

Resor och exkursioner. 

5.500 (5.500) 

och bibliotek. 
"""""""""'~-----"'--C'" 

11. 000 ( 1 0. 000 + 1. 000) 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

( 1 • 000 - 1 • 000) 

Momentet utgår. 

Br~E~E_<?._l_y_s:,k~sfallsförsäkrin~m~--~D.f.L.. 
(Rubriken ändrad) 

1.700 (1.500 + 200) 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. Ök-

ningen motiveras aY ökade försäkringsbelopp. 



26.21.28 

26.21.29 

26.21.50 

26.21.70 

- 27 - E 26.21 

4.ooo (4.ooo) 

Anslaget avser reservering för elevernas studie

resor, för eventuell kursverksamhet och för stipen

di\eunderstöd för elever från andra nordiska länder. 

Q-yti:_EL~S:..~ t i 0~~1 t f!;i f t (~.:::·~;:.. 
10.000 (10.000) 

15.600 (15.600) 

~kaffning~skiner och inventarier. 

10.500 (12.000 - 1.500) 

Föreslås föJjande anskaffningar för undervisningen: 

Al1-män=~n<2:,~vi sn~~~. 

Kasettbandspelare, 2 st. 

Filmprojektor för stumfilmer 

Projektorstativ 

Skär- och klippapparat för foto 

Räknestickor 

J'~tJr __ t e~!Ll.Elö ,i§~n;,!, 

2 st. vävskedar, 2 st. spännare, 

spolmaskin, 2 st. bildvävsramar, 

5 st. rullskyttlar, m.m. 

För träslöiden: 
--~~--~.~~-"~· -· 
Diverse redskap och verktyg 

,E_2r ~mal j5~ril1E.l, 

Diverse redskap 

För kerandk: 

2 st. rundskivor 

För skolköket: 
---~~-~=~·-"""~ 

Kärl och diverse redskap 

1.000 mark 

650 

450 

200 

300 

Il 

I! 

I! 

1.400 Il 

600 Il 

600 Il 

600 Il 

400 11 

Övriga anskaffningar föreslås enligt följande: 

;[ör J2?~ll.~t.:._ div. utrustning 

Fö~~:tLc;b_etenJ_ bord och stolar 

El-spis till lärarbostad 

- Diverse anskaf.fuingar 

600 Il 

1.200 I! 

1. 200 I! 

10.500 mark 



26.22.01 

26.22.02 

26.22.04 

26.22.08 

- 28 - E 26 .. 21 

}Jt]?.I.[~~l ancJ~L.211:;:Jl.2.g~;b_~)_~ 
1.200.000 (+1.200.000; tb 600.000) 

För fullföljande av utbyggnadsplanerna erfordras 

tn1der år 1976 1.200.000 mark utöver de medel 600.000 

mark, som beviljades såsom reservationsanslag i förs-

ta tillägget till enskilda medels årsstat för 0 ar 1975 

och som överföres för användning under år 1976. 

Innan arbetet utbjudes på entreprenad kommer land

skapsstyrelsen dock att utreda huruvida bygget med 

hänsyn till de allmänna finansierings- och bidrags

frågorna och prioriteringen av skolutbyggnaderna i 

landskapet skall igångsättas på planerad tid eller 

senareläggas. 

22. ÅLANDS HANDELSLXROVERK 

Handelsinstitutsavdelningen kommer att bestå av två 

klasser under höst-Lerminen 1976 medan handelsskol

a-vdelningen verkar med två klasser. Från höstterminen 

1976 har räknats med att institutets andra klass 

kommer att vara indelad i två linjer. 

f2~Y) 911 inga r ~:fJ...:. 

330.377 (151.225 + 179.152; tb +so.ooo) 
Ökningen motiveras av den utökade undervisningen un

der år 1976 och i övrigt av allmänna lönejusteringar. 

Från den 1.8.1976 föreslås inrättad en e.o. äldre 

lektorsbefattning i merkantila ämnen med avlöning 

enligt löneklass C 43. 
Därvid indrages en befattning som yngre lektor i mer-

kantila ämnen. 

Ö -.:r j~-1 ÖJ]-.<;_~2_2.~T~'::o~-!. 
11.100 (11.100) 

Avser utgifter för bl. a. skolans adrninistration och 

för kurser. 

30.000 (1J.OOO + 17.000; tb 4.JOO) 
Ut~ör lagstadgade avgifter. 

(5.300 + 1.1100) 

Ok:,1i:ngen. motiveras av läroT·erkets utök.ade verksamhet. 



26.22. ·10 

26.22.11 

26.22.19 

26.22.20 

26.22.21 

(26.22.25) 

26.22.27 

26.22.28 

ll.LF<:.r .. ( !::L.!. (Hubriken ändrad) 

60 * 000 ( h 1 • 000 + 19. 000; tb 2 c 000) 

Ökningen motiveras av att läroverket måste hyra 

ytterligare klassrum under höstterrninen 1976. 

s.ooo ( 7. 000 + 1. 000) 

Ökningen beror på utökad utrustning och allmänna 

ko8tnadsstegringar. 

4.ooo (2.500 + 1.500) 

Ökningen föranleds av läroverkets utökade verk-

samhet och av allmänna kostnadsstegringar. 

Il.e=s~ 
3.000 (2.000 + 1.000) 

Avser lärarnas ~tudieresor och fortbildning. 

.!l:i:~~-rv~ ~ n ji1=.e;:,~E' a t er is:L . .,9 c ~121 ctsi:t?_Js..!. 
8.500 (7.500 + 1.000) 

Avser kurs- och fackböcker och tidskrifter till 

biblioteket samt AV- hjälpmedel. Ökningen hänför 

sig tjll det ökade antalet klasser och elever samt 

allmänna kostnadsstegringar. 

Elevernas hälsovård. 
_. ........ ~_-.._,_=,.....,~---.-~~=""'"'""""""'"=-->-=-:>JO. 

(500 ~ 500) 

Momentet utgår. 

] 2:§I1.~:'.tf ö ~~ .. [!S;r :Lll8:?..::.... o S:E .. ....2JJ.2.;s..~:L a tJ- s fS!I s Si,,:!-f_r,, i12JI.~ 

r:ES:.!.!!..L~.E .. J~[j~!. (Rubriken ändrad) 

1.500 (500 + 1.000) 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. 

Ökningen motiveras av ökade förslikringsbelopp. 

3.000 (3.000) 

Ö-,n·· i .sra }-cou s l"ill t :i. onsu t ,,..i Tt er • 
.... --.,,.vr-,,. ""'~~) •• .,. . .,,..., . ...,_,=·-=..o«·--...,,,..........,.,,,,....,-,.....:.,..,,__,,.....,._"""""'-"'•:~J .... "-"'=""-___,.,.~~ 

3,000 (2.5oc+ 500) 

Avser bl.a. kontorsmaterial 1 telefonkostnader och 

kostnader för specialföreläsningar. 



26.22.70 

26.23.01 

26.23.,02 

26.23,,08 

26.23.,19 

30 - E 26.22 

37.000 (10.000 + 27.000; tb 7.000) 

Följa:nd,~ anskaffningar föreslås: 

1. Arbetsbord och stolar 8.ooo mark 

2o 112 st. olektronifika räkne~ 
maskiner med remsa 

3. 1 st. elel;:tronisk fickkalkylator 

4. 20 st. skrivmaskiner 

5. 1 st. elskrivmaskin 

10.200 Il 

~oo _; " 
15.000 li 

37.000 mark 

2 J. ÅLANDS S O:iVIMARlJ1JIVEHS ITET 

25.000 (20.000 + 5.000) 

Avser löner för föreläsningar och seminarier. 

Ökningen föranleds av höjda föreläsningsarvoden. 

ÖvriPa löner och arvoden 
---"~" ~'-"--~-~~~·----·~"'-·=·-~-······~··~--· 
10.500 (9c500 + 1.000) 

Avser avlöning för rektor, prorektor, kanslist 

och bibl~i oteksperEc:ona1, Öknin:§C;<'~n motiveras sv 

allmänna löneförhöjningar. 

4.ooo (4.ooo) 
Avser 1Rgstädgade avgifter beräk:n.ade på löner 

och ar-v-oden. 

Sarnrnan träc.lE-, cc; arv oden 
.,,.,.,.., .... =..,,,.--"""""'=·~~-.. ~·-,.,._,....-._,_..,...==-·--

2.500 (2.500) 

Avser arvoden för sommaruniversitetets direktion 

I::_g).'}·1} u !i2~Lt::.1:, 

60000 (!+.soo + 1.500) 
Ökn:ingen mctive:ras av ökadG hyresutgi:fter och 

st [i.c.Hco s tnader. 

10.000 (s.ooo + 2.000) 

Avf,er kosi;n::ider fl:>r utgivancle civ p:rograi11häfte och 

anno11 sc'ri1~g,. Ökni:rtg,en f'öranledc: av allmänna kost-



26.23.20 

26.23.21 

26.23.22 

26.23.28 

26.23.29 

27. 10. l10 

27.10.50 

' 27.10,51 

2'/. 20. ()[-!, 

Re or. 

10.500 (9o500 + 1 0 000) 

AY.ser resekostnader, ciagtrak.tamenten och logi-

avgifter för lärare och administrativ personal. 

~chingen motiveras av a1lm~nna kostnadsstegringar. 

3.000 (2.500 + 500) 

Avser anskaffande av kurslitteratur och övrigt 

undorvisningsmateriel. 

12.342 (9.916 + 2.426) 

Beloppet utgör 25 % av beräknade kostnader för 

akademiska kurser. 

___ l,~~ k a P.§ 5 ~22:~.1.3~<:'22~ s-__ -~--~~-·~---'-.. ·~~~- -----~"··---~-· 
2.500 (2.500) 

Avser bidrag till elevkårens verksaniliet, utgifter 

för f'ri tidsaktiviteter och representation. 

Övri~a konsumtionsut~ifter. 
... --.-.. ~.·~.:;,!=_,.,.......,,,_..,,_.,,.,.=~----"=-"""""""~~'''"'~"'-""'='"'"'"~~~..,..,.,,,~ .. ,~,,,..o;:;o-,.~..,,.'"""" 

2.000 (2.000) 

Avser kanslikostnader, trHnsporter och övriga 

diverse utgifter. 

1 0 • ALLM;\NNA BYH_lN 

B<~hl~t2-€1:.<::~! t ~:~L~:':;;L~,~~-·~f2-i:~~~,!~~~=g-~~ri 11e~_s__ls~s1-.ii~E~"fr ) . • 
25 .. 000 (20.000 + 5.000) 

i\.:i:1slagot beräknat på r;run.Jva1 av beviljade ränte~ 

got tr_:ör•-:,Jser. 

5.000 (5.000) 

B ;_drap: fl5r t.Ple1~onan!:;h_1tnin;c··ar i avsides be18,0 .-:r1::i_ 
_,,,.~-~··"--,. __ ,,.,.,.,_, =~--~·"-"'"'~"'='''"'-""'=.,_..,,,_~=-~---<.,,--0-....-1-~ ---~--~--'-'""'~'=-=-·-T·=....,.._,.Q.,,,,., ....... ......,._~.,..--,..,~="'=-"""._,.,,,,,,,==-,...,,..., ... __ ""'"''""'"""""-·-""·;-··~ 

t 

50000 

0 

JOPDBRUE.SDYRAN 

(
. \ 
5.000J 

( { 00) 



27.20 20 

27.20.28 

27.20.29 

- 32 -

c}1 1_::nd ål1. 

500 ( 1 oo + i+oo) 

Avser o:f<5rutsodda reparationer och m1derhåll på 

land.skapets Ct_;'crndom~ 5om hör ti1J jo:cdbruJ;:sbyråns 

300 (300) 

500 (500) 

Til 1 J 5 ti.orle 

1. 000 (1.000) 

18.000 (15.100 + 2.900) 

Höjningon f'öranleds av ökade förs2ikringsvärden 

ocb skatter. 

(11.200 1 -1. 200) 

Den bostads:E'astighet landskapet äccr på Prästö i 

s-und befinner sig i 1nyc:kct d}1Jigt skick$ f;åyäl 

utvänd:Lc;-t som jnväncligt och skulle er11igt jord-

bruksbyrånD ut:r·edning erfordra en grun_dJig repa~ 

ration. Ko2.tru:u:1erna :för en sådan beräknac:-; 011-ligt 

byrån ti11 ·ca~ 90.000 r1c:1rk. 

Landskaps s tyre1 sen konc:; ta te rar att reparations~· 

kostnaderna )::jr rJetyda_ndc och det ·utlryrningsi::indam?J_l 

boE;tacls:fastiglleten närmast tjäna.r lcundc tillgodoses 

bättro på a1n1at sätt. På grund härav har landskaps-

styrelsen. besl-L1tat utreda huruvida icke f~astigheten 

kunde f8rsälj2,s, Dä"i'Vid kommer att beaktas a11a de 

skapsstyrelsen tar slut1i~ ställning till en even-

tuolJ försäljning. 



27.30.04 

27.30.05 

27.30.10 

27.30.13 

2?.30.20 

27.30.21 

27.30,23 

27.30.28 

- 33 ~ 

JO. SKOGSBRUKSBYRÅN 

l'!:Y l~::~t.EJ .. t3:5::~:.Jl'J · 
l+J 0 228 

E 27,JO 

(33.052 + 10~176) 

Efter jämföreJ.snr med mot,c;varan.de bef'attningar inom 

lahdskaps:fc5rva1tningen och i riket har .lönen f'ör 

skogvaktaren e,1:nder år 1975 höjts f'rån V 19 tilJ_ V 20. 

s o_c ~.?-J;_§lfx§ ct ~-9~YELCt§'..!';.,JJJ. 
3.600 

Utgör lagstadgad avgift. 

Pensioner (f). 
~---,..,~ .... ~-"'<"«••7.0<.'"'°'-'"'""-----~-=<>-"T""-""' 

(2.700 + 900) 

27.100 (22.600 + 4.500) 

Ök~ningen. f'öran1ocls av pe.nsionsförhöjningar~ 

1~?~~~1;;;~1:_,g·if !_er ,,J :f L • 
J.300 (2.920 + J80) 

Ökningen motiveras av al11.ni:l11na kostnaclsstegr:l:ngar. 

cJ-1 

arbetarbarack. 
-· -· '"'""""'-"""""'~'°''·""-~·_,..,-,,,,,,"'.""""'-~-· 

1.500 (500 + 1.000) 

Avsf'Jr grund.1 i.gare repar2, tion. av arbetarbarack vid 

Marsu11d i Hammarland. 

7.900 (6.900 + LOOO) 

Ökningen motiveras av aJJmänna kostnadsstegringar. 

(5,000 + 1.250) 

Höjn:i..ngen i oranleds av ölrnr.:le f'örE.;äkringEiavgi:fter. 

Ökninc;on mot:i.veras av allmänna kos tnadss tegr_Lngar" 

3.000 (2.500 + 500) 

Ökniocon motiveras av allmämia kostnads s tog:cingar. 

( 1. 000) 



27.J0.7'7 

27.30.78 

27.60.21 

27.60.28 

20.oco (15.900 +I~ 100) 

ÖJ;..ningen f·öra111f;:dfl av r1.llmzirrn3- k:os tnacls stegringar. 

(23.000 ~ 23.000) 

Momentet utgår. 

(20.L100 + 4.600) 

Ökningen motiveras av allmfuu1a kostnadsstegrinear. 

5.000 

60. MILJÖVÅRDSBYRÅN 

5.000 

(s.ooo) 

(Momentet nytt) 

(+5 ooo) 

Enligt 2.rrencl ekontrakten :r.'Öl"ande jak t:cä tt på land·~ 

handahålla bl.a. viss mz~teriel för den vi:Lt·vårcl som 

jakträttsinnc:;havare:n förbundit sig att utföra utan 

särsJ\.i1cl ersättnint;. l"ör de.sE;a koc;i:n2d0r och v].lt 

på andra 1ancl E.~ts marke:r' föreslås 5.000 rnark. 

93.000 (55.000 + JB.ooo) 

På momentet föres samtliga utgifter för jaktvården 

såsom enskild0 rnedels andel i jakt- och natv.1~vård~;-

konsulentens lön och övriga utgifter för jaktvården. 

· 1 



28. 11 ,. J 1 

E 28, 11 

J1'ÖPV J\Ti'JINCS O?·THADE 

11. Fl~_j\MJANDE AV LANDTRAFTK 

50 000 (+50.000) 

llnd0r år -i975 har JandskapsEJtyre1sen tagit initiati•.i 

till och subventionerat ko1Jektivtra:fik för be:folk~ 

ningen i skärgården och i g1asbygdcrna. Subventio

ncrJ.ngen har skett så att landskapet betal~ mellan-

skillnaden nwllan de verkliga trafik:kostnaderna och 

normal bussavgift, som erlagts av trafikanterna. 

Subventionerna har betalats till kommunerna, som 

även ordnat trafiken. 

Ovannämnda understöd har utgått ur ordinarie medel. 

Då anslag för ändamålet icke mera återfinne,'~ i stats-

verkspropositioncn :för är 1976 föreslås med ta!D~e på 

kollektivtrafikens bet·yclc1se f'ör , ., ocn gJ_es~ 

Under år 1976 fi_-ireslås stödet utgå till kornrnu:nE:'Y'H'l 

med me11an 50°·· 100 procent beroende p<~ knrnmm"H-)ri~tas 

ekono<1d:cdc:1 bel2ie,enhs t. För skärgårdens del beräJ;_1E.3 

stcic1ct i allrnänl1E~ L; til1 90-~100 proce11t av de goc1tag-, 

bara nottoutgifterna. 
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ENSKILDA MEDTSLS 1\nsSTAT 
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Tj äns tcbc) tGc:kn:Lng· och avJi::bingsklas s 
( t:idif;c:trc avlöni:n.[:;'f:;kJ_asE> angc:o.~ 

inom parentes) 

22 21 01 

Hättsbiträde (v26) B 

Kanslist V 9 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGEN ========================== 

Rektor (c 43) c 45 
Amne E>lärare (c 35) c 37 
Äu111e släT'cll'e (c J'I \ c 33 } 

Ämneslä:rare (c 29) c 33 
Lärare i huslig eko 
nomi (c 25) c 29 
Handc.rbetsJärare (c 25) c 29 
Vak.tmäs tare .. gårdskar·l V 8 

27r NXRINGSAVDELNINGEN 

. Skogv·aktare-arbets~ 
·ledare (V 19) V 20 

Avtals~ Extra 
ocb ordi~ 

ord inaxie narie 
löner löner 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

Sc-..mm.e:u1.~ 

lagt 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

8 

1 

I 



2 T 
J 

21. R~ttshj~lpsbyr 

JO, Planerin;;srådet och pl<uJeringshyrån 

-1.:k. K911E_l~ .. st~~I!1 i ~~~~l 
20. Admin-Lst:cativa bfrån 

1h~1'2-22E2!.~~ avd e~JT:.L3.!f~~ 
10. Budgetbyrån 

20. Räkenskapsbyrån 

15. Social~ och hälsovc'1rdsavdelni11Fen 
~-.,.,,.;~-....,-.~·-"-H~-,...,...='°''~"'""'•"·'""·...._,."'='-"-""""'"'~~~:~""""'"""'"--'""""'-'·-.,,..,.._.--..~~=-" ·'<-'"'"'-"~'-"~'""-'-'c-~..:;,....,,,.,_="_·='""•'°"":;-.o-<. so·cl . .,_,,,,,.,,,_-«-

6 

20. Byrån :för btd.so·-- och sjuk--;,c,}:cds--

äre11der1 

0 

21. Al and o_( folkhögskola 

22. Ålands handelslä:coverk 

23. Ålands sommaruniversitet 

20. Jordb:cuJ,sbyrån 

JO. Skogsbruksbyrån 

40. Fiskeribyrån 

60. Miljövårdsbyrån 

G 

101 Sol.i 

70.Lioo 

122~~-~.Q..Q 
1570500 

~.Q.JJ:.$ ..• ?~L2. 
3.r70.s13 

21+6. 700 

1~?:.l:-L.-'""'l'LI 
6119.700 

506.177 

000 

98.200 

416.800 

6.ooo 
100.000 



s 

2 

2 ... _,c__ 

2 

20. Lan5stincets kanslj 

10. Lantrådet ocl.t landE;ka_psstyrelsens 

1 e darnij ter 

21. Rättshjälpsbyrån 

JO. Planeringsrådet och planeringsbyrån 

10. A11männa byrån 

20. Administrativa byrån 

JO. Byggnads·· och brand:::;1~yclclsbJ:c::9rn 

1 0. Budge tbyr2ln 

20. Räkenskapsbyrån 

10. Byrån f'ör socia1vårdsärenclnn 

20. 

10. A11wänna byrån 

21. Ålands folkhögskola 
0 

22. Al ands handel s1~iroverk 

2J. ÅJand~:; soirnnaruni·vecsitet 

10. A1l11tanna byrån 

20. J o:r·dbruksbyrån 

JO c Skoe-stn 11k~_;b-.)"J:"'ån 

60. Milj öv {:i rd~.by::.~ån 

--· ,_ ., -. -- ·- -·- ---
-- -~- .,_ >• -*- -----

Q 
u 

1 00 

1 ~ 1 00 

1. 000 

1-:7.700 

70.Lwo 

L~.,.tI!L.~3.9S2 
5180000 

15'/e500 

)00,000 

1.896 )00 

2. HJO 

17.000 

1.850,000 

!?~~?2.!-<9="L§. 
2Lr e ~00 

1.802.097 

506.1?7 
88. Ji12 

35.000 

21.000 

281~378 

98.000 

50.oco 

r-; c·· !1 
:;;~ ... :.'. ---~ 


