1977- 78 Lt - Ls framst. nr 6 .
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
ordinarie årsstat för landskapet
Åland under år 1978~

Föreliggande förslag till ordinarie årsstat för år 1978 följer i
huvudsak budgetuppställningen i

1977 års årsstat. I huvudsak en-

dast för polisväsendet på landsbygden µar förändringar vidtagits.
Åtgärderna innebär en uppdelning av utgifterna i flere kapitel .
såsom grund för budgetförslaget har legat de olika avdelningarn as, byråernas och inrättningarnas anslagsäskanden. Vid behandl i ngen har även förelegat Regeringens proposition till Riksdagen
angående statsförslaget för år 1978.
Utgifternas ökn i ng.
De sammanlagda utgifterna utgör enligt förslaget 178.042.279
mark . Ökningen utgör 21.590.017 mark eller 13,8 procent. Enligt
s tatsverkspropositionen för år 1978 stiger utgifterna i

riket

med i medeltal 14,o procent. Öknin gen enligt u t giftsar t utgör i
l andskapsförval t ningen
Konsumtionsutgifter
Överföringsutgifter

15,9
11,5

Investeringsutgifter 11,1

%
%
%

Utgiftsökningarna för de olika förvaltningsområdena framgår av
bilagorna III - V.
Trafikavgifter på m/s Kökar.
I förslaget till årsstat för år 1977 föreslog landskapsstyrelsen
att trafikavgifter skulle införas på m/s Kökar från och med år

1977. Därvid redogjordes för de belopp som sedan avräkningen för
år 1970 påförts landskapet. Landstinget beslöt emellertid att
trafikavgifter ännu inte skulle införas utan ansåg att "frågan
om trafikavgifterna bör lösas i ett sammanhang och enligt enhetliga riktlinjer" samt att berörda kommuner och skärgårdsnämnden bord e få uttala sig och ta ställning till trafikavgiftsfrågan , Vidare borde utredas huruvida tidigare ortsbor eller eventuellt alla i landskapet bosatta med hänsyn till gällande lagstiftning och eventuella internordiska avtal

skulle kunna be-

viljas befrielse från avgiften. Därjämte borde Ålandsdelegatio-

-

-

II -

n e ns åsikt o m nya beräkningsgrunde r

inhämtas s ä rs k i l t

med tanke

III -

och J omala länsmansdistrikt arbetar i undermåliga lokaliteter

på att Långnäs-Sottunga ruttens längd var jämförbar med av-

och l and skapsstyrelsens strävan att snarast åstadkomma b ä ttre

giftsfria rutter i riket .

arbet s förhållanden för poliserna . Vidare kommer Mariehamnspolis en och Jomala-polisen att förlora sina kontorslokaliteter

Landskapsstyrelsen tillskrev senaste v1· nter Han d e 1 s -

och indus -

då st ate ns ämbetsverkshus bygges , vilket beräknas ske så snart

triministeriet och anhöll att avgiftsfrihet skulle inf ö ras på

proj ekt

m/s Kumlinge för all trafik förutom den genomgående . Ministe-

l ingar o m tempor ä rt upphyrande av polislokaliteter gemensamma

riet har i

för n ämnda polisdistrikt . Situationen kräver dock på sikt en

svar meddelat att det inte

finnes möjlighet till

dylik avgiftsfrihet enligt gällande lagstiftning .
Sedan försommaren

77 färdigställts . I anledning h ä rav pågår underhand-

nybyggna d av polishus. Tidpunkten för uppförande av polishuset

1977 har frågan om en höjning av trafikav-

gifterna på m/s Kumlinge varit aktuell och betydande höjningar har aviserats . Landskapsstyrelsen har dock genom uppvakt -

b l ir ber oende av resultatet av pågående underhandlingar , men
l ands kap et bör dock snarast försäkra sig om en lämplig tomt
för ändamålet .

ningar och utredningar fått vederbörande riksmyndigheter att
gå med på ett temporärt uppskjutande av tariffändringarna . En-

Aktieteckning i Ålands Kraftverksaktiebolag .

ligt landskapsstyrelsens uppfattning kommer dock betydande

Staten har de senaste åren ett flertal gånger tecknat nya aktier

höjningar att ske inom en snar framtid .

t ill a v sevärda belopp i

elkraftsproducenten Imatran Voima Oy .

På grund härav har landskapsstyrelsen ansett att landskapet kunde
I samband med avräkningen för år

1975 anhöll landskapsstyrelsen

h öja sin aktieandel i

Ålands Kraftverksaktiebolag. I anledning

att m/s Kökars trafik på Sottunga borde jämstäl l as med lands-

av f örfrågningar från kraftverksbolagets sida har landskapssty-

vägsfärjornas i

riket och att landskapet åtminstone till denna

r elsen förklarat sig villig att under förutsättning av lands-

del icke borde belastas för frångångna inkomster . Dessutom ut-

t i ngets godkännande teckna nya aktier i bolaget till maximalt

reddes ännu en gång att kostnaderna för avgifternas uppbärande

1 .800 . 000 mark under förutsättning att ingen ändring av bolags-

skulle stigit till sådana belopp att motiv för debitering av

or dningens 13 § genomfördes. Denna paragraf stadgar en röstbe-

landskapet inte förelåg.

gränsning såtillvida att ingen får rösta med mera röster än

Oaktat landskapsstyrelsens yrkanden

%av

påfördes landskapet för frångångna inkomster på m/s Kökar

50

40 . 000 mark .

av aktieägarna, r e presenterade

Enligt landstingets beslu t

skulle förenämnda frågor klarlägga s

innan slutligt ställningsstagande i

avgiftsfrågan skulle fatt as .

Landstinget hemställde att utredningen skulle föreläggas landstinget vid marssessionen.

de vid stämman representerade aktierna . Majoriteten
främst av Mariehamns stad och

Ål ands Elandelslag, har som föru t sättning för en höjning av aktiekapitalet påyrkat en sådan ändring av 13 § a t t

ingen skulle få

rösta med mer än 10 procent av de på stämman representerade rösterna . Landskapsstyrelsen har inte funnit detta villkor förenligt med de principer som bör tillämpas vid landskapets engage-

Då det u t re tt s att möjligheter saknas att inom en nära framti d

mang i aktiebolag varför någon aktieteckning från landskapets

nå därhän att avgiftsfriheten på m/s Kökar skulle godkännas i

sida i cke kunnat ske .

avräkningarna föreslår landskapsstyrelsen att trafikavgifter för

På grund härav har förslag om aktieteckning icke förts till

andra än ortsborna och deras nyttotrafik från och med år

1978

l andstinget.

skulle införas på m/s Kökar.

1.977 års skördeskador .
Polisförvaltningen .
Under moment 24 . 03.88 har landskapsstyrelsen begärt landstingets
bemyndigande att inköpa tomt för ett nytt polishus . Denna begäran bör ses mot bakgrunden av att polisinrättn i ngen i Mariehamn

Då storleken av

1977 års skördeskador ännu inte helt utretts och

då grunderna för ersättningarna ej heller fastslagits har landskapsstyrelsen i

detta budgetförslag icke upptagit annat än ett

- IV -

- V -

s.k. grundanslag om 120.000 mark. Landskapsstyrelsen avser att
sedan skadorna klarlagts och grunderna för ersättningarna bestämts komma med förslag i

som i avtalen reserverats för detta ändamål.

beloPP

De statliga lönetabellerna, som tillämpas i

tillägg till denna årsstat,

. gen

n1n

Femårsplanen för landskapets hushållning.

•

landskapsförvalt-

ingår såsom bilaga I.

Landskapsstyrelsen behandlar som bäst ett förslag till juste-

Sedan landstinget vid behandlingen av landskapsstxrelsens
Översikt av landskapets hushållning för åren 1977-1981 uttalat
att översikterna lämpligen skulle avges under vårsessionen har
landskapsstyrelsen beslutat att översikten för åren 1978-1982

. g av landskapstjänstemännens avlöning. Förslaget har ännu
rin
inte slutbehandlats. På grund härav har landskapsstyrelsen .. b e t y d an d e - beslutat a:tt lämna denna årsdå ändringarna ar
sta t s tJ.änstetablå i ett särskilt tillägg till denna budget-

skall avges vid vårsessionen 1978,

framställning .

Nya t,jänsteri.

Landskapsbidrag för personalutgifter.

Landskapsstyrelsen har ifråga om inrättandet av nya tjänster
varit synnerligen återhållsam. Flertalet av de nya tjänsterna

·
har man från innevarande års börJ·an vidI riksförva lt ningen
tagit åtgärder för begränsning av statsunderstöden för perso-

innebär egentligen endast en stabilisering av tidigare tjäns-

nalutgifter. Detta har skett i form av särskild lagstiftning

teförhållanden. Beaktar man·detta utgör antalet nya tjänster

varigenom bidrag för ny personal göres beroende av budget-

endast 4, varav 2,5 inom sjukhusförvaltningen.

beslut.

Nettoökningen av antalet tjänster i

Landstinget har under år 1977 i

statsförvaltningen under

år 1978 utgör 307.

särskilda lagar infört mot-

svarande bestämmelser, varigenom landskapsbidrag för ny personal och för utvidgad verksamhet blir beroende av beslut i

Personalutgifter,

samband med budget eller i

Nugällande tjänste- och arbetskollektivavtal för den statsan-

förhandsgodkännande.

ställda personalen är tvåårigt och gäller perioden 1,3,1977-

en del fall av landskapsstyrelsens

Landskapsstyrelsen föreslår för år 1978

28,2.1979, I tjänstemannalönerna genomfördes räknat från
1.3.1977 en allmän förhöjning,

som var 60 mk/mån plus 1

likväl så, att förhöjningen var minst 3

% och

%,

76 mk/mån och

i V-avlöningsskalorna samt motsvarande delar av S- och Cavlöningstabellerna minst

3,4

%.

Angående justeringar enligt

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

regleringsmånen överenskoms, att de skulle förverkligas till

berättigar till lagstadgat landskapsbidrag, justeras år

största delen räknat från 1,3, och 1.10,1977.

1978 på sätt som förutsätts i de kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalen,

Under senare hälften av avtalsperioden förverkligas den första allmänna förhöjningen räknat från 1,3,1978 på så sätt att
justeringen utgör 60 mk/mån plus 0,5

%,

likväl minst 3

%,

samt den andra allmänna förhöjningen räknat från 1.10.1978 2,5%•
Låglöneuppgörelsen förverkligas räknat från 1.10.1978 med iakttagande av samma principer som under avtalsperiodens första
hälft.
Förhöjningar enligt förtjänstutvecklingsgarantin verkställs
räknat från 1.3.1978 och 1.3.1979 inom ramen för de penning-

2) att de landskapsbidrag,som beviljas för utgifter föranledda av privata samfunds och inrättningars personal, som berättigar till landskapsbidrag, justeras högst i samma man
0

som samfundens elle·r inrättningarnas godtagbara personalutgifter stiger p.å grund av justeringen av tjänste- och
arbetskollektivavtalen,

3) att för sådana samfunds och inrättningars del, som är berättigade till landskapsbidrag enligt prövning och ifråga
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- VI om vilka grunderna för det landskapsbidrag som beviljas fö r

.
ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt
Med nänvisning tl 11

personalutgifter icke särskilt fastställts skulle justeras
att Landstinget måtte antaga

högst så mycket som motsvarar den allmänna stegringen av

följande förslag till ordinarie

kostnadsnivån,

årsstat för landskapet Ål and under
år 1978 samt bemyndiga landskaps-

Laxodlingsanstalten.

styrelsen att upptaga för budgetens

Den 18 augusti 1977 stadfäste Republikens President extraordi -

förverkligande erforderliga lån.

narie anslagen för laxodlingsanstalten i Guttorp. Förberede l serna för byggets igångsättande pågår och byggnadsarbetena
beräknas komma igång vid årsskiftet 1977-78. Byggnadstiden

Marie hamn den 2 november 1977.

beräknas till något under ett år. Landskapsstyrelsen beräknar att laxodlingsanstaltens verksamhet kommer igång i

På

janu-

ari 1979 och har därför icke upptagit anslag för driften i
föreliggande årsstat. Skulle mot . förmodan anstalten kunna begynna sin verksamhet redan under år 1978 kommer landskapsstyre l sen att äska anslag för driften i

tillägg till denna års-

stat.

F i nanschef

Vid starten av laxodlingsanstalten kommer avlöningsutgifterna
för fiskeriinstruktören att överflyttas ti l l
ten.

laxodlingsanstal -

I anslutning härtill kommer även behovet av ny personal

för fiskeribyrån att aktualiseras.

Beteckningen av förslagsanslag och reservationsanslaB:.,:_
I

Lantråd

såväl sifferstaten som i

detaljmotiveringen betecknas för-

slagsanslag med (f) och reservationsanslag med (~).

Bilagor:
Såsom bilagor till årsstaten har fogats:
I

Lönetabeller gällande från 1,J.1977

II

Inkomsterna enligt avdelningar åren 1977-1978

III Utgifterna enligt huvudtitlar åren 1977-1978
IV

Utgifterna enligt utgiftsart åren 1977-1978

V

Jämförelse av invest~ringsutgifterna åren 1977-1978

VI

Utdrag ur statsverkspropositionen för år 1978
a) Motiveringen till kapitlet 28,J9: Vissa överföringar
till landskapet Åland
b) Utdrag ur kapitlet J.1
mandrag av innehållet i

i

allmänna motiveringens samförslaget till utgiftsstat.

I

I

-

1 -

I N K 0 M S T E R

=================
Avdelning 11.

11. §~~~~=~~~=%Y~~~I~~=%X=g~JI~~%I~
::====--01.

SKATTER OCH AVGIFTER

998.000
95.000

01 . Ndjesskatter
02 . Apoteksavgifter

370.000

OJ . Övriga skatter och avgifter av skattenatur

530.000

o4 .

Biografskatteandel

3.000

Avdelning 12.

400

21 , LANDSTINGET

400

02 . Landstingets kansli, diverse inkomster

84.500

22. LANDSKAPSSTYRELSEN
02 . Lagberedningen, diverse inkomster

1.000

OJ . Planeringsrådet och planeringsbyrån
1. Kommunernas andel i regionplanekostnaderna
2. Diverse inkomster

83.300
8J.200
- 100
83.300

04 . Ekonomiska rådet, diverse inkomster

200

2J, KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2.112.000

02 . Polisinrättningens i Mariehamn inkomster

1. Stadens andel i kostnaderna
för polisinrättningen
2. Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse inkomster

J.

Inkomster av hittegodsförsäljningen

4. Sjukför$äkringsersättningar

940.000

920.000
3.000
10.000
7.000
940.000

04 . Länsstyrelsens andel av lokalutgifterna för
Godby länsmanskontor
08 . Inkomster från motorfordonsbyrån

Besiktningsavgifter

339.000
250.000

Förarexamen

28.000

Registerbrickor

60.000

Diverse inkomster

22.500

1.000
339.000

12 . 23 .

-

- J -

2 -

09. Sjukförsäkringsersättningar

60.000

20 . Ersättningar för kostnader i samband med
uppgörande av byggnadsplaner
21 . Inkomst av byggnads- och brandskyddsbyråns
arbetsverksamhet
22 . Självstyrelsegårdens inkomster

1.000

25. Inkomst av självstyrelseskrift

110. 000

J.ooo

OJ. Diverse inkomster

J.ooo

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

6 . 220.280

10. Ålands centralsjukhus' inkomster

4.480.000

1 • Kursavgifter
2. Vederlag för naturaförmåner samt
diverse inkomster
0 5 • Ålands tekniska skolas inkomster
1 • Elevavgifter

2 . Vederlag för naturaförmåner samt
diverse inkomster

J. Poliklinikavgifter

J00 . 000

4. Diverse inkomster

180 . 000

2. Vederlag för naturaförmåner
samt diverse inkomster

5 . Avgifter från folkhälsoförbundet

150.000

4.480.000
1.535.000
170.000

186 . 000
32.600
543.400

2 . Inkomster av bespisningen

20.900

3. Inkomster av arbetsverksamheten

60 . 000

4 . Vederlag för naturaförmåner samt
diverse inkomster

12.000

S.

38.500

Inkomster från elevhem

60 . 000
350.000
54J.400
J1.400

08 . Ålands lantmannaskolas inkomster
140.000

1. Kursavgifter
2 . Vederlag för naturaförmåner samt
diverse inkomster

140.000

1 . 200
J0 . 200
J1.400

140.000
20. Inkomst av besiktningsveterinärernas verksamhet

218 . 600

2.000

7. Kommunernas andelar i anläggnings - och driftskostnader

1.535.000
1. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings- och
drif tskostnader

4 . 800

och kursavgifter

6. Inkomster från utomåländska
kommuner

4. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings- och driftskostnader
1.200.000
12 . Ålands tuberkulosbyrås inkomster

9.000

07 . Ålands yrkesskolas inkomster

J . 000.000

70.000

13.800

218.600

1. Termins -

J. Diverse inkomster

1. 800

06 . Ålands sjömansskolas inkomster
1. Elevavgifter

95 . 000

100

13.800

250.000

2. Ersättningar för naturaförmåner

1 . 900

1. 900

2. Ersättningar för naturaförmåner

1. Vårdavgifter

150.000

0 4 • Ålands sjöfartsläroverks inkomster

600.000

11. Ålands centralsanatoriums inkomster

8 . ooo
183.000

1 • Vårdavgifter

6. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings- och
driftskostnader

25.000

2. Vederlag för naturaförmåner
samt diverse inkomster

15.ooo
24.ooo

24 . FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

84.ooo
183 .000

1. Elevavgifter

J. Hyror för uthyrda lokaliteter
500

26 . Hyra fr.ån befolkningsskyddet

• Kommunerrtas andelar i kostnaderna för
skolförvaltningen

OJ · Ålands lyceums inkomster

550.00 0

24 . Inkomster av inspektionsuppgifter samt av
kompetensintyg för elektriska entreprenörer

10.0 31 .400

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
02

50.000

23 . Turisthotellets inkomster

26.

14.600

09 . Ålands husmodersskolas inkomster
65.280

1 • Elevavgifter
2 . Vederlag för naturaförmåner samt
diverse inkomster

1. 600
13.000
14.600

- 5 -

- 4 -

12.26.

10. Inkomster från hemslöjdsundervisningen
11.

Ålands hotell- och restaurangskolas
inkomster

8.834.400

1. Termins- och kursavgifter

1.000

2. Inkomster av elevbespisningen

75.000·

3. Inkomster av arbetsverksarnheten
4. Vederlag för naturaförmåner

50.000

samt diverse inkomster

16 . Plantskolornas inkomster
20 . Fiskeribyråns inkomster
1 • Avgifter för fiskekort

5.400

6. Inkomst av hotell- och restau8.700.000
8.834.400
13. Inkomst av yrkeskurser

200

21. Ålands museums inkomster

6.ooo

22. Ålands konstmuseums inkomster

1. 600

2 . Inkomster av undersökningar
3. Kommunernas andelar i kostnaderna för anläggning av fiskebryggor

75.000

22 , Diverse inkomster

24. Inkomster från Bomarsunds fornminnesområde

23.000

30 . Miljövårdsbyråns inkomster

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
02.

100

795.600

Inkomster av försäljning av aktier

17.000
1 .ooo
1 .ooo

15.000
500
81.500
74.ooo

2. Inkomster från försålt fallvilt

2.500

3, Diverse inkomster

5.000
81.500

1. För byggande av bygdevägar

47.000
50.000

1. Inkomst från försäljning av
produkter

2, För underhåll av bygdevägar

15.000

In~omster

från färjtrafik

2. Arrenden och diverse inkomster

50.000

- nötkötts- och livdjursförsäljningen

82.600

- växtodling

54.ooo

skogsbruksinkomster

5.000

maskinhyror

5.000

300.000
390.000
220.000
170. 000
390.000

393.600

247.000

25.000
325.000

1,

12. Skollägenheten Jomala gårds inkomster

325.000

03 . Tekniska byråns inkomster

35.000

2. Vederlag för naturaförmåner
samt diverse inkomster

35.000

02 . Kommunernas andel i bygdevägar

28.000

Ålands försöksstations inkomster

824.,200

01 . Hyror och diverse inkomster

9.000

3. Inkomster från arbetsmaskiner

-

160.000

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.000

2. Diverse inkomster

- mjölkhushållningen

,2.000

47.000

1. Köpeskillingar från försålda
jorddispositionslägenheter

11.

1. 000

Inkomster av hjortdjurslicenser

1.

5.000

10. Jordbruksbyråns inkomster

35.000

17.000

23. Inkomster från Kastelholms fornminnesområde
50. Inkomst av landskapsarkivets kundtjänst

41. 000

41.000

3.000

5. Inkomster från elevinternatet
rangservice

inkomster
15 . Skogsbruks byråns
1 • Inkomster från arbetsma$kiner
2 . Ersättning för skogshushållningsplaner
3 . Vederlag för naturaförmåner
samt diverse inkomster

04 . Inkomst av oljeskydd
05 . Hyror och diverse inkomster från Lemströms
kanal

70.000
4.500

393.600

- f

13.01.
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U T G I F T E R

Avdelning 13.

===============

lJ~-!~~Q~~IER AV LÅN
-----------=========

Huvudtitel 21.

01. RÄNTEINKOMSTER
01 . Räntor på lån
02 . Premier för landskapsgarantier
02 . ÅTERBETALADE LÅN

-

. 2. 505.oo 0
2 . 500.0 00
5.ooo

-

3.000.000

01. Avkortningar på lån

01.

LANDSTINGS MÄNNEN

850.000

01. Arvoden (f)

720.000

20. Resor (f)

130.000

3.000.000

342.731

02. LANDSTINGETS KANSLI

239 .7 31

01. Avlöningar (f)

Avdelning 14.
1~~-~!~A~~!~8!~Q~INKOMSTER
-----------------=========

J~J~~gz~~~~

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA

151. 467. 59_2

01 . Ränteinkomster

1. 000

02 . Dividendinkomster

1. 000

OJ . Förskott på statsanslag för skatte finansiell utjämning

Inkomsternas totalbelopp
178.042.279

151 • 46 5. 599

Grundlöner

86. 148

Årsarvoden

24.ooo

Övriga löner och arvoden
- bibl iotekarie

12.000

- utskottssekreterare

38 . 000

- stenograf

2~ .1 54

- städerska

2.000

- tillfällig arbetskraft

2.000

Ålderstillägg

8.640

Dyrorts till ägg

6.612

Tillägg efter vissa år

8,753

Semesterersättningar och -pr emier

7,624
21. 800

Lönejustering

239.731
10. Lokalutgifte r

(f)

10.000

20. Resor (f)

2.000

21, Landstingets bibliotek

5.000

29. Övriga konsumtionsutgifter (f)

36.000

70. Anskaffning av inventarier

50.000

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER
21 • Revisionskostnader (f)

120.000
50.000

22. Expertutlåtanden

2.000

27. Nordiskt samarbete (f)

8.ooo

28. Dispositionsmedel

60.000

22.01

- 8 Huvudtitel 22.

Tillägg efter vissa år

22. LANDSKAPSSTYRELSEN

.!.!.§2~!.l96
-------==::

======================

01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER
01. Avlöningar (f)
97.308

Årsarvode

27. 168
7.476

14.062

Semesterersättningar och -premier
Lönejustering

714.s§.2_
184.569

Grundlöner
Dyrortstillägg

- 9 -

22.oJ .

5.137
11.600
127.047

b4.

12.800

Socialskyddsavgifter (f)

08. Sammanträdesarvoden (f)

25.000

10. Lokalutgifter (f)

'10. 000

5.000

20. Resor (f)

Tillägg efter vissa år

14.442

Semesterv·ikariat och -premier

21. 37 5

22 . Informationsverksamhet

1 .ooo

Lönejustering

16.800

23 . Avgift till centralförbundet

7.000

30.000

21. Utredningar

184.569

28 . Till landskapsstyrelsens disposition

2.000

450.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

8.ooo

20. Resor (f)

60.000

70 . Anskaffning av inventarier

2.000

29. Övriga konsumtionsutgifter (f)

2.0.000

02. L~damöternas arvoden (f)

0 4 • EK ONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET

02. LAGBEREDNINGEN
01. Avlöningar (f)
Grundlöner
Övriga löne r

]44.8z9

01. Avlöningar (f)

249.379

Årsarvoden

136.800

- extra arbetskraft

83.901
63 . 342
846

Ålderstillägg

och arvoden •

59.000

Dyrortstillägg

3,864

Maskinskrivningstillägg

1. 050

Ålderstillägg

3.456

Tillägg efter vissa år

3.934

Dyrortst i llägg

8.376

Semesterersättningar och -premier

3.~65

Tillägg efter vissa år

9.370

Lönejustering

7.700

Maskinskrivningstillägg

2.712

Semesterersättning ar och -premier

6.965

Lönejustering

1Z3. 901

83.901
08. Sammanträdesarvoden (f)

22.zoo

20. Resor (f)

249.379

20.000
7.000

21. Utredningar

50.000

08. Kommitteer (f)

45.000

28. Till landskap sstyrel sens disposition

10.000

19. Tryckningskostnader (f)

40.000

29. Övriga konsumtionsutgifter (f)

20. Resor (f)

3.500

29. Övriga konsumtionsutgifter (f)

7.000

03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN
01. Avlöningar (f)
Årsarvoden

80.580

05. LANDSKAPSSTYRE LSENS ÖVRIGA UTGIFTER

231.000

01. Kostnader för kontaktman i Helsingfors

22.500

229.84Z

08. Kommi tte er oc·h sakkunniga ( f)

66.ooo

127.047

2 1. Utgifter för inventering och räkenskapsgranskning (f)

14.500

27. Nordiskt s amarbe te (f)

Övriga löner och arvoden

3.000

8.ooo

- extra arbetskraft

3.500

28. Dispositionsmedel

80.000

Ålderstillägg

7.044

95. Oförutsedda utgifter

40 . 000

Dyrortstillägg

5. 124

23. 0 1.

-

- 11 -

10 -

Lönejustering

~J~-~~~~~~y~~~NINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. CENTRALFÖRVALTNING

685 ·92.§.

01 . Avlöningar (f)

670.956

Grundlöner

308 . 916

Årsarvoden

153.852
62.028

Dyrortstillägg
Maskinskrivningstillägg

246 . ooo
2 . 743 . 572

---- - ----------==========================

Ålderstillägg

42 . 240

Lönetillägg

Huvudtitel 23.

Semesterersättningar och - premier

27 . 556

Lönejustering

61.000

22 .000

22 . Utrustning (f)
25 . Drift och underhåll av motorfordon (f)

13.000
50 . 000
5.500
700

27 . Läkarvård för polismanskap

3.048
26 . 176

10 . Lokalutgifter (f)

26 . Anhållna personers uppehälle

28 . 380

Fack- och årstillägg

14.ooo

02 . Beklädnadsbidrag

28 . Till landskapsstyrelsens disposition

30 .000

29 . Övriga konsumtionsutgifter

35 . 000

70 . Anskaffning av inventarier

2 . 500

71 . Anskaffning av motorfordon

35 . 000

670.956
20. Resor (f)

7.000

21. Utgifter för förande av kortregister över
personer med åländsk hembygdsrätt

29. Övriga konsumtionsutgifter (f)

OJ, POLISEN I

993 . 902

JOMALA DISTRIKT

925.102

01 . Avlöningar (f)
4.ooo

Grundlöner

4 . ooo

Årsarvoden
Övriga löner och arvoden
- extra poliser (44 mån)

Allmänna byrån.

02 . POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN

2.951.272

01. Avlöningar (f)

2.743 . 572

Grundlöner

677.892

Årsarvoden

448 . 836

Övriga löner och arvoden
-

extra poliser (40 mån)

82.800

- vikariatsarvoden

2 . 200

-

städning

8.400

gårdskarl

3.000

Ålderstillägg

253.092

Dyrortstillägg
Ersättning för söndagsarbete

57.680
266 . 600

Ersättning för lördagsarbete

22 . 300

Ersättning för hattarbete

174 . 500

Ersättning för kvällsarbete

29.300
111.800

- vikariatsarvoden

88.600
8.700

Ålderstillägg

90.240

Dyrortstillägg

13.116

Ersättning för söndagsarbete

126.300

Ersättning för lördagsarbete

7.600

Ersättning för nattarbete

65. 100

Ersättning för kvällsarbete

10 . 500

Reservering för övertidsarbete

30.400

Semesterersättningar och -premier

24.242

Polis- och årstillägg

27 . 360

Maskinskrivningstillägg

2. 100

Lönetillägg

12.480

Lönejustering

83 . 000
925 . 102

02 , Beklädnads bidrag

3 . 000

20 . Resor (f)

2 . 000

22 . Utrustning (f)

J.800

79.6 16

Polis- och årstillägg

134 . 052

fordon (f)

Sjukvikariat

100.000

Reservering för övertidsarbete
Semesterersättningar oc h -p re mier

Maskinskrivningstillägg

3 . 264

25 . Drifts- och underhållskostnader för motor 26 . Drifts- och underhållskostnader för polisbåten

20 . 000
6.ooo

- 13 - 12 -

23.03.

28. Till landskapsstyrelsens disposition
29. Övriga konsumtionsutgifter
70. Anskaffning av inventarier

Fjärrortstillägg
Ersättning för söndags-, lördags-,
natt- och kvällsarbete

15. ooo
17. 500
1. 500

Semesterersättningar och -premier
Polis- och årstillägg

04. POLISEN I SUNDS DISTRIKT
01. Avlöningar (f)
Grundlöner
Årsarvoden

Löneti llägg

664.8.!±.2.
494.845

Lönejustering

Ålderstillägg

46.068

Grundlöner

Dyrortstillägg

6.336
67.400
4.400

övriga löner och arvoden

33.900
5.700
19.700
12.553
11.844

Ålderstillägg

Ersättning för lördagsarbete
Ersättning för nattarbete
Ersättning för kvällsarbete
Reservering för övertidsarbete
Semesterersättningar och -premier
Polis- och årstillägg
Lönetillägg
Lönejustering

02.
10.
20.
22,
25.

06 •

Resor (f)
Utrustning (f)
Drifts- och underhållskostnader för motorfordon (f)

28, Till landskapsstyrelsens disposition
29. Övriga konsumtionsutgifter
71. Anskaffning av motorfordon

01~ Avlöningar (f)

87.552

_ extra poliser (5 mån)

44,352

Övriga löner och arvoden
- ersättning för kontorsarbete

Semesterersättningar och -premier
Polis- och årstillägg
Lönetillägg

15.000
8.000
12.000
45.000

Lönejustering

Ålderstillägg
Dyrortstillägg

1.416

3.600
11.500
18.564
2.856
9.505
10.000
6.684
7.440
3.840
15.800
177.341
4.500
3.500

20 . Resor (f)
29. Övriga konsumtionsutgifter

07, POLISHÄKTET I

126.6:z9
114.231

GODBY

01 . Avlöningar (f)
Årsarvode

22 .7 52

Övriga löner och arvoden

92.0~0

- extra vaktmän (7 mån)

89,530

- föreståndare
Ålderstillägg
Dyrortstillägg

2.400
14.616

.

Fjärrortstillägg
Ersättning för söndags-, lördags-,
natt- och kvällsarbete

- yngre vaktman

05. POLISEN I KUMLINGE OCH BRÄNDÖ DISTRIKT
01. Avlöningar (f)

'

J?Yrortstillägg

2.000
85.000
1. 500
1. 500

Lokalutgifter (f)

185. 341
17'7. 341

POLISEN I FÖGLÖ DISTRIKT

_ ersättning för kontorsarbete

7.680
44.300
494.845

Beklädnadsbidrag

Grundlöner

500
2.000

29

- vikariatsarvoden

Ersättning för söndagsarbete

3.150
3.012
1. 920
8.000

2 o. Resor (f)
, Övriga konsumtionsutgifter

11.500
22.200
2, 100

- extra poliser (11 mån)

2.000

89.530

113.244
85.920

Övriga löner och arvoden
- städning

8.664

Tillägg efter vissa år
Semesterpremie

26.467
14. 100
4.200
7.416
720
1. 248
1. 928

23.07.

-

14 -

Ersättning för söndags-

-

2'.3 . 11 •
natt-

··11 s- och övertidsarbete
'
k va

'

11

25.000
10.400

Lönejustering

15 -

• LANDSTINGSVAL
21 . Utgifter för landstingsval
31. Landskapets andel av valnämndernas utgifter

114.231
10. Lokalutgifter (f)

77.8 48

26. Utgifter för kost (f)

J. soo

29. Övriga konsumtionsutgifter

1. 100

01. Avlöningar (f)
184.572

85.000

städerska

3.942

semestervikarier

7.000

Ålderstillägg

24.423

Dyrortstillägg

11 • 269

Tillägg efter vissa år

11 . 288

Semesterersättningar och -premier

11. 369

Lönejustering

25.400

22. Anskaffning av registerbrickor (f)

22.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

30.000

8.425.000
7. ooo. 000

33.2 4 0

Övriga löner och arvoden
- personal i
hållande

arbetsavtalsför-

- extra arbetskraft

07. Övriga pensionsutgifter (f)

235.000

Ålderstillägg

21. Olycksfallsförsäkringspremier (f)

220.000

22. Hälso-, läkar-

100.000

131.329
7.000
6.1 4 4
1. 998

Dyrortstillägg

22.500

Beredskapsersättning
Övertids-, kväll s -, natt- och
helgersättningar

25.000

22. Utgifter för informationsverksamhet

15.000

29 . Övriga konsumtionsutgifter

5.000

30 . Kommunal upplysningsverksamhet

2.500

5.000
564

Tillägg efter vissa år

21. Tjänstemännens utbildning (f)

27.000

231.593

01 . Avlöningar (f)

870.000

47. 500

15.000

564.593

22. SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN

06. Familjepensioner (f)

Administrativa byrån.

9.342.000

9.300.000

Årsarvoden

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET

20.000

83. Bostadslån (r)
28.000

och sjukvård (f)

15.000

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION
21. Av landskapslagen om bostadsproduktion
föranledda kostnader
30 . Räntestöd för kommunernas jordinköpslån (f)

10. Lokalutgifter (f)

05. Pensioner (f)

108.000

95 . Byggnads- och brandskyddsbyråns arbetsverksamhet (f)

279.263

09. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER

3.000

31 . Byggnadsplanläggning (f)

Övriga löner och arvoden
-

zo.

231.000

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

01 . Avlöningar (f)
22 . Utvecklande av byggnadsbestämmelser och
-anvisningar
30 . Landskapsandel för avlönande av byggnadsinspektörer (f)

08. MOTORFORDONSBYRÅN
Årsarvoden

Byggnads- och brandskyddsbyrån.

Semesterersättningar och -premier

1.818
22.000

Lönejustering

231.593
170.000

10 . Fastighetens drift (f)

70.000

12. Reparation och underhåll
13. Kostnader för befolkningsskyddet (f)
29 . Övriga konsumtionsutgifter (f)
70. Anskaffning av maskine r

och utrustning (r)

23.000
20.000
50.000

23.23.

-

16 -

-

2J. ÅLANDS TURISTHOTELL
Årsarvoden

77. 669
14.088

Övriga löner och arvoden
- personal i arbetsavtalsförhållande
Ålderstillägg
Dyrortstillägg
Beredskaps ersättning
Övertids-, kvälls-, natt- och
helgersättningar
Semesterersättningar och -premier
Lönejustering

Huvudtitel 24.

.2_07. 6..§.2

01. Avlöningar (f)

17 -

2
::=--
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0 1 , CENTRALFÖRVALTNING

596.012

o1. Avlöningar (f)

545.012

25.409

Grundlöner

191.808

2.088

Årsarvoden

165.816

846

övriga löner och arvoden

22.500
5.000
738
7.000
77.669

10. Fastighetens uppvärmning (f)
11. Fastighetens övriga drift (f)
12. Reparation och underhåll
21. Brandförsäkring (f)
29. Övriga konsumtionsutgifter
70. Anskaffning av inventarier och anordningar (r)

- extra arbetskraft

22 . 000

Ålderstillägg

57.064

Dyrortstillägg

21.564

Tillägg efter vissa år

13.839

Semesterersättningar och -premier

23.321

Lönejustering

49.600

250.000
15.000
335.000

545.012
1 .ooo

20 . Resor (f)

50.000

22 . Kostnader för ADB-behandling

25.000
5.000
200.000

.. SKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN
0 2 • SAR
30. Landskapsunderstö d t i ·11 k ommuner
belägenhet ( f)

332.000
i·

svår
330.000
2.000

40 . Gästgiver ihållningen (f)
25. BRANDVÄSENDET

80.000

23. Inspektion av anläggningar (f)

15.000

29. Utgifter för brandväsendet (f)

15.000

JO. Landskapsunderstöd enligt landskapslagen om
brand- och räddningsväsendet (f)

50.000

03, ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE
2.783.500

UTGIFTER

70.000

01 . Avlöningar (f)
Extra personal

70.000
70.000

04 . Socialskyddsavgifter (f)
08 . Ålandsdelegationen (f)
10 . Lokalutgifter (f)

1.850.000
45.000
1. 500

11 . Underhåll av inventarier (f)

20.000

19 . Annonser och tryckningskostnader (f)

60.000

21. Brandförsäkringspremier (f)

60.000

29 . Övriga konsumtionsutgifter (f)

270. 000

70 . Anskaffning av inventarier (r)

100.000

88 . Inköp av jordområden (r)

300.000

95 . Avskrivningar av lån (f)

2.000

96 . På lag,grundade utgifter, vil.ka icke är
upptagna såsom särskilda poster i budgeten (f)

5,000

25.01.

-

18 -

-

z5.04.

19 75 . 000

3. Allmän rättshjälpsverksamhet (f)
3

Huvudtitel 25.

40 . Landskapsunderstöd för arbetarnas semesterorganisationers verksamhet (r)

~2~-~QQ~~1=_QQ~-~~1SOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-

-------------------============================
NINGSOMRÅDE
===========
01. CENTRALFÖRVALTNING

4~4.184

41. Landskapsunderstöd för lantbrukar-och småföretagarbefolkningens semesterorganisationers semesterverksamhet (r)

01. Avlöningar (f)

400. 184

50 . Bostadsbidrag (f)

Grundlöner

~~=~J!:~Z~

-

171.792

Avtalslöner

90.000

Årsarvoden

20.652

-

22.400

53 . Understöd för anordnande av semester 'åt
överansträngda husmödrar
54. Vård av dem som missbrukar berusningsmedel

semestervikarier

B:rrån för hälso -

8.000

12. 660. 4~F

16.446

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS

Dyrortstillägg

11.544

Tillägg efter vissa år

17.506

01 • Avlöningar (f)
Grundlöner

1.786.921

Semesterersättningar och -premier

15.844

Årsarvoden

3.077.071

Lönejustering

:26.400

Övriga löner och arvoden

400. 184
20. Resor (f)

12. 000

28. Till landskapsstyrelsens disposition

20.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

2.000

Byrån för socialvårdsärenden.
02. INVALIDVÅRD

680. 000

50. Egentlig vård (f)

280.000

51. Invalidpenning (f)

370.000

83. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta
lån (f)
03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN
30. Landskapsandel och -understöd för hemvårdsverksarnhet (f)
31. Landskapsandel och -understöd för barndagvård (f)
32. Landskapsunderstöd för vård av psykiskt
utvecklingsstörda (f)
33. Landskapsunderstöd för barn- och ungdomsvård och-fostran (f)

31. Landskapsandel och ersättningar för
socialhjälpsutgifter (f)

30.000

och sjukvårdsärenden.

Ålderstillägg

25. Socialvårdsinspektionen (f)

1 .800

12.000

- tillfällig arbetskraft

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

4.ooo
850.000

51 . Understödjande av nykterhetsarbetet

Övriga löner och arvoden

30.000

30.000
2.665.000
380.000
1. 850.000
430.000
5.000
1.106.700
3.500
90. ooo

11.573.492

-

semestervikariatsarvoden

580.000

-

löner åt vikarier under sjukdom
eller annan betald tjänstledighet

600.000

-

jourarvoden

650.000

-

arvoden för läkarintyg och utlåtanden
ersättning för övert idsarbete
samt söndags-, kvälls-, nattoch beredskapsarbete

-

tillfällig arbetskraft

210.000

1. 400. 000
199.500

Ålderstillägg

700.000

Dyrortst ill ägg

300.000

Tillägg efter vissa år
Sjukhustillägg

75.000
330.000

Dräktbidrag

30.000

Facktillägg

50.000

Semesterersättningar och -premier
Lönejustering

585.000
1.000.000
11.573.492

04 . Sociala avgifter (f)

1.100.000

05. Pensioner (f)

1.100.000

10 . Byggnadernas drift (f)

700.000

21. Kosthållningen (f)

500.000

22. Terapiutgifter (f)

1.841.000

23. Underhåll och års anskaffningar

400.000

25.10.

-

20 -

- 21 -

24. Tvätt och städning

1 30.ooo

28. Till landskapsstyrelsens disposition

5o. oo 0

334.401

LANDS TUBERKULOSBYRÅ
12· A
o 1 • Avlöningar (f)
0

148.401

29. Övriga konsumtionsutgifter

J8o.ooo

Grundlöner

30.803

70. Anskaffning av inventarier (r)

350.000

Årsarvoden

58.448

74. Om- och tillbyggnad av köksavdelningen (r)
75. Grundförbättring av byggnader (r)
76. Byggande av förråds- och lagerskjul
11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM

01. Avlöningar (f)
Grundlöner

160.343

Årsarvoden

1 . 018.359

1 • 280. ooo

Övriga löner och arvoden

240.000

-

semestervikariatsarvoden

7 . 000

16.000

-

jourarvoden

5.000

-

ersättning för söndagsarbete

3.200

3.711.1 02

Ålderstillägg

9.000

2.338.702

Dyrortstillägg

5.400

-

-

10.000

Sjukhustillägg

1 . ooo

Facktillägg

Övriga löner och arvoden
-

500

Tillägg efter vissa år

semestervikariatsarvoden

350

Dräktbidrag

180.000

4.200

Semesterersättningar och -premier

löner åt vikarier under sjukdom
eller annan betald tjänstledighet
jourarvoden

13.500

Lönejustering

95.000

148.401

100. 000
o4. Sociala avgifter (f)

- ersättning för övertidsarbete
samt söndags-, kvälls- och
nattarbete

175.000

22. Terapiutgifter (f)

Ålderstillägg

165.000

23. Underhåll och årsanskaffningar

10 . Byggnadernas drift (f)

Dyrortstillägg

70.000

Tillägg efter vissa år

24 . Tvätt och städning

5.000

25. Skärmbildsfotografering (f)

Sjukhustillägg

55.000

28 . Till landskapsstyrelsens disposition

Dräktbidrag

12.000

29 . Övriga konsumtionsutgifter

Facktillägg

18.000

Semesterersättningar och -premier

85.000

Lönejustering

200.000
2.338.702

04. Sociala avgifter (f)

225.000

05. Pensioner (f)

250.000

10

Byggnadernas drift (f)

175.000

21

Kosthållningen (f)

230.000

22. Tera . iutgifter (f)

350.000

23. Underhåll och årsanskaffningar

70.000

24. Tvätt och städning

28.000

28. Till landskapsstyrelsens disposition

3.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

40.000

70. Anskaffning av inventarier

2.000

1J. MENTALVÅRDEN
25 . Utgifter för landskapets platser i Grelsby
sjukhus (f)
Landskapsandel
för upprätthållande av
JO .
Grelsby sjukhus (f)

15.000
17 . 500
109. 000
3 . 500
3.500
15.000
500
22.000
4.079.000
159 . 000
2.900.000

31 . Landskapsandel för upprätthållande av
Ålands vårdbyrå (f)

220.000

32. Landskapsandel för ombyggnad vid Grelsby
sjukhus (f)

800.000

14. FOLKHÄLSOARBETET

5.716 . 000

Landskapsandel och understöd för hälsocentrale~s verksamhet (f)

3.200.000

31. Landskapsandel för hälsocentralens anläggningskostnader (r)

2.500.000

JO .

32. Ersättning för kostnaderna för bekämpande av vård av vissa sjukdomar (f)

16.000

........
25.15.

- 22 -

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER
50 • Understöd' fo'"r amulansflygningar
51. Understöd till Föreningen Folkhälsan r.f.
52. Landskapsunderstöd för Kumlinge läkemedels-

- 23 -

~
100 . 000
4. ooo

förråd

2J . ooo

JO.

Landskapsandel för avlönande av hälsoinspektörer (f)

-

.1.92. 800
4o. a 00

226.692
295.608

Övriga löner och arvoden
- extra arbetskraft
- arvoden åt ämneskonsulenter

90.000

32. Land s kapsunderstöd för kommunalveterin··-

22.000

J4. Landskapsandel till kommunerna enligt

976.556
898.556

01 , CENTRALFÖRVALTNING
01 . Avlöningar (f)
Årsarvoden

31. Landskapsandel för avlönande av arbetarskyddsinspektör (f)
rers avlöningar och r esekostnader (f) a

6 UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

~== ================== == =======================

Grundlöner

Byrån för l i vsmedelshygien.

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD
01. Avlöningar (f)

Huvudtitel 26.

Ålderstillägg

55.896
J0.600

Dyrortstillägg
Tillägg efter vissa år

100. 000

Maskinskrivningstillägg
Semesterersättningar och -premier

lagen om mjölkprovs undersökningskostnader (f)

50. ooo

62.736
81. 000

Lönejustering

J0.559
1. 200
J2.565
81. 700
898.556

20. Resor (f)
28 . Till landskapsstyrelsens disposition
29 . Övriga kon s umtionsutgifter

JJ.000
J0.000
15.000

Allmänna byrån och skolbyrån.
02. LÄROMEDELSCENTRALEN

.1.lb..92.§.

01 . Avlöningar (f)
04 . Sociala avgifter (f)
08 . Kostnader för direktionen för läromedelscentralen

24.356
2.300
J.000
14.400
62.000

10 . Lokalutgifter (f)
21. Bibliotek och AV-material
29. Övriga konsumtion s utgifter

6.ooo

OJ. ÅLANDS LYCEUM

1.517.988
1.201.798

01 . Avlöningar (f)
J41.604
143.216

Grundlöne r
År sarvoden
Övriga löner och arvoden

13.272

- rektorsarvode
- direktionsarvoden

6.ooo

- bibliotekariens arvode

2.610

- för undervisning i

J.000

språkklubbar

- tim- och övertimsarvoden

295.000

26 . 03 .

- 24 -

- 25 -

extra städerska

21.184

Ålderstillägg

02 . Avlöningar för extra kurser (f)
Praktiska övningar på övningsfartyg och isbrytare

141.704

Dyrortstillägg

30.056

Kompetenstillägg åt yngre lektorer

Kurs i

5.000

Tillägg efter vissa år

Ersättning för övertidsarpete

9.500
12.000

Stöduiidervisning

12.776

Semesterersättningar och -premier

34.828

4.400
26 . 500

10 . Lokalutgifter (f)
13 . Byggnadens underhåll

23.300
9.000

19 . Annons- och tryckningskostnader (f)

21 .

10 , Byggnadens . drift (r)

160. ooo

13. Byggnadens underhåll

68.390

21. Undervisningsmateriel och

600

23.000

1.201.798

19. Tryckningskostnader (f)

1. 800

Examinatorer för telegrafistklass

109.300

Lönejustering

3 , 600

radarnavigation

Specialföreläsningar

2.700

Ersättning för söndagsarbete

12.600

Rödakorskurs

18.048

Ersättning för skötsel av språklaboratoriet

23 .000

6.ooo
bibliotek

50.000

28. Till landskapsstyrelsens disposition

4~000

29. Övriga konsumtionsutgifter

19.000

70. Anskaffning av inventarier

8.800

12. 100

Undervisningsmateriel och bibliotek

23 . Underhåll av utrustning

12.000

24 . Kostnader för brandskyddskurs

12 . 000

27 . Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f)

160.000

28 . Till landskapsstyrelsens disposition

7.000

29 . Övriga konsumtionsutgifter

9.810

70 . Anskaffning av inventarier och utrustning

1.111.961

05, ÅLANDS TEKNISKA SKOLA

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

1.052.844

01. Avlöningar (f)

748.134

Grundlöner

149.976

Årsarvoden

66.432

Övriga löner och arvoden

651.461

01 . Avlöningar (f)
Grundlöner

123.336

Årsarvoden

114. 628

Övriga löner och arvoden
- rektorsarvode

12.888

- rektorsarvode

9.000

- prorektorarvode

7.728

- förhöjning efter vissa år

- rådgivande kommissionen

4.800

- tim- och övertimsarvoden

- förhöjning efter vissa år

2 . 777

- klassföreståndararvoden

- klassföreståndararvoden

6.800

- städning

10.152

Ålderstillägg

76.818

Dyrortstillägg

14.665

-

timarvoden

- fiskeskepparklassens timarvoden
-

styrmansskepparkursens timarvoden

266.000
30 . 850
30.850

Ålderstillägg

67,969

Dyrortstillägg

13.144

Ersättning åt vaktmästare för
övertidsarbete
Semesterersättningar och -premier

6.750
17.058

Lönejustering

68 . ooo
748 . 134

direktionens arvoden

10.000

6.ooo
6.640
194.549
5.855

Ersättning åt vaktmästare för
övertidsarbete

5.200

Facktillägg

1. 048

Semesterersättningar och -premier

20.382

Lönejustering

59.300
651.461

26.05.

- 27 -

- 26 -

02. Avlöningar för extra kurser (f)

170.000

10 . Lokalutgifter (f)

Undermaskinmästarkurs

36.000

11 . Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 12. 000

Fortbildningskurser

33. 100

12 . Underhåll av fastigheten

15 . 000

Skriv- och räknemaskinskurs

800

19 . Annons- och tryckningskostnader (f)

16.000

Specialföreläsningar

800

21. Bibliotek och undervisningsmateriel

13 . 500

22 . Arbetsverksamhet (f)

50.000

70.700
10. Lokalutgifter (f)

32.ooo

23 . Elevernas kost , transport och logi (f)

13. Byggnadens underhåll

23.300

24 . Kostnader för brandskyddskurs

491 . 900
14.ooo

(f)

19. Annons- och tryckningskostnader (f)

9.ooo

21. Undervisningsmateriel och bibliotek

14.500

29 . Övriga konsumtionsutgifter

23. Laboratoriernas driftskostnader (f)

17.ooo

70 . Anskaffning av inventarier och maskiner

24. Kostnader för brandskyddskurs (f)

24.ooo

26. Användning av dator vid undervisningen (f)

37.200

27. Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f)
28. Till landskapsstyrelsens disposition

11. 000

29. Övriga konsumtionsutgifter

8.800

70. Anskaffning av laboratorieutrustning och
inventarier (r)

1.293.646

01. Avlöningar (f)
415.605

Övriga löner och arvoden
- rektorsarvode
- avdelningsföreståndararvoden

10.081

söndagsersättningar

Övriga löner och arvoden
- bibliotekariens arvode

3.000

- direktionens arvoden

8 . 000
443.000

- timarvoden för dagkurser
- timarvoden för kvällskurser

14.848

- klassföreståndararvoden

15.226
1.500
169.848

Ålderstillägg

11.934

34.894

Semesterersättningar och -premier

70.000

5.260

89.463

3.315

Arvode för skötsel av AV-apparatur
Lönejustering

3.000
106. 218

Dyrortstillägg

25.571

Års- och facktillägg

11.307

Semesterersättningar och -premier

30.800

Lönejustering

664.308

Ersättning för söndags- och övertidsarbete

-

Ålderstillägg

Årsarvoden

403.473

13.452

- extra arbetskraft

114.816

26.665

- er sättning åt vaktmästare för
söndags- och övertidsarbete
extra kurser

Grundlöner

Års- och facktill ä gg

9.678

-

1.752 . 284

01 . Avlöningar (f)

46.824

- klassföreståndararvoden

117.600
1. 293. 646

200 . 000

3.209 . 7 14

07. ÅLANDS YRKESSKOLA

Dyrortstillägg

9. 120

elevhemsövervakningsarvoden

5.000
18 . 700

- föredragshållare

8. 124

- direktionsarvoden
- lärarnas timarvoden

27.600

2.299.746

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA
Årsarvoden

185.400

28 . Till landskapsstyrelsens disposition

159.000
1.752.284

04 . Socialskyddsavgifter (f)
05 . Pensioner (f)
10 . Byggnadernas drift (f)

163.000
80 . 000
217.000

11 , Reparation och underhåll a v maskiner och
inventarier (f)

19.000

13 , Reparation och underhåll av byggnader och
gårdsplan

50.000

19 . Annons- och tryckningskostnader (f)

12.000

21 . Undervisningsmateriel och bibliot.e k

55.000

22 . Arbetsredskap

33.000

23 . Råvaror för kundarbeten (f)

56.000

- 29 -

- 28 24. Råvaror för övningsarbeten

4.250
136.soo

25. Elevbespisningen (f)
26. Elevhem och elevernas reseersättning (f)
27. Brand-, olycksfalls- och grupplivförsäkringspremier (f)
28 . Till landskapsstyrelsens disposition för
yrkes skolan
29. Övriga konsumtionsutgifter

318.680

0 1. Avlöningar

20.000
230.000

482.8~

01. Avlöningar (f)

271.362

Grundlöner

34.680

Årsarvoden

62.532

direktionens arvoden

1 1 i . 04 6

54 . 600

- förestånd a rarvode

2 , 568

- direktionens arvoden

2 . 000

-

5 . 500

timarvode n

- övriga arvode n
tillfällig arbetskraft

\

Ålderstill ä gg

10 . 326
3.000
14 . 592

Års tillägg

2 . 088

Dyrortstillägg

2.016

S e mesterersättningar och - prem i er

4,256

Lönejustering

Övriga löner och arvoden
-

(f)

Grundlöner

-

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA

18 4. 39 6

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

Övriga löner och arvoden

·41. ooo

22.000

70. Anskaffning av inventarier och maskiner (r)

09·

10. 100
111 . 046

4.500

10. Byggnadernas drift (f)

36 . 000

44.ooo

12. Reparation och underhåll av inventarier
och byggnade r

15 .9 00

- kosthållspersonal

44.296

2 1. Undervisningsmateriel och redska p

2 . 500

-

städerska

15.000

23 . Elevbespisningen (f)

-

anslag för kurser

13.000

28. Till larrdskapsstyrelsens disposition

7 . 750
2.000

-

extra arbetskraft

9.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

6.ooo

Ålderstillägg

8.928

70. Anskaffning av inventarier och maskiner

3.200

Dyrortstillägg

2.928

Semesterersättningar och -premier

4.726

- föreståndararvoden
-

timarvoden

Lönejustering

3.072

62 . 601

0 1. Avlöningar (f)

271.362
10. Byggnadernas drift (f)

55.000

13. Byggnadernas underhåll

17.000

21. Undervisningsmateriel och bibliotek

20.000

22. Arbetsverksamhet (f)

12.000

23. Elevbespisningen (f)

50.000

27. Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f)

19.500

28. Till landskapsstyrelsens disposition

163 . 221

10, HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN

24.700

4.ooo

29 . Övriga konsumtionsutgifter

24.ooo

70. Anskaffning av inventarier och maskiner

10.000

Grundlön

28.344

Övriga löner och arvoden
- direktionens arvoden
- timarvoden

1. 200
11.700

- vaktmästare - Tosarby

1. 200

- avdelningsföreståndararvode

2.568

Ålderstillägg

8.760

Dyrortstillägg

852

Semesterersättningar och -premier

2.277

Lönejustering

5 . 700
62.601

10. Lokalutgifter (f)

68 . 000

13. Byggnadernas underhåll

2.000

19. Annonser och tryckningskostnader (f)

2 . 500

2 1. Undervisningsmateriel och redska p

8.000

26. 10.

- 30 -

26. 13 .

-

31 -

23. Elevbespisningen (f)

3. 120

26. Elevernas logi och transport (f)

5.ooo

28. Till landskapsstyrelsens disposition

25. Sysselsättningsutbildning (f)
26. Övriga yrkeskurser

8.ooo

27. Temporär utvidgning av yrkesutbildningen

50.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

4.ooo

28. Informationsverksamhet och andra yrkesfrämjande åtgärder till landskapsstyrelsens disposition

20.000

11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

66J.68 2
22. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄROANSTALTER

364.356

Övriga löner och arvoden
-

timarvoden för dagkurser

75.132

-

timarvoden för specialkurser

10.000

klassföreståndararvoden
-

70.000 ·

10.275.281,

01. Avlöningar (f)
Årsarvoden

500 .000

3.805

års- och facktillägg

35. Landskapsunderstöd åt Ålands folkhögskola (f)

820.000

36. Landskapsunderstöd åt Ålands handelsläroverk (f)

700 .. 000

37. Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversitet (f)

14. 173

- direktionsarvoden
- handledararvoden

40.000

Ålderstillägg

48.960

Dyrortstillägg

22.174

22. Fortbildningskurser för grundskollärare

Semesterersättningar och -premier

18. 182

Lönejustering

60.600

30. Landskapsunderstöd för avlönings- och
driftsutgifter (f)

23. GRUNDSKOLVÄSENDET

663.682
250.000

11. Reparation och underhåll av maskiner och
inventarier

12.500

19. Annons- och tryckningskostnader (f)

11. 000

21. Undervisningsmateriel och bibliotek

17.300

22. Arbetsverksamhet (f)

120.000

24. Elevernas inkvartering och resekostnader (f)

181.700

25. Elevbespisningen (f)

1 31. 100

26. Hotell- och restaurangservice (f)
27. Brand- och olycksfallsförsäkringar (f)

8.650.000
9.000

28. Till landskapsstyrelsens disposition

11. 000

29. Övriga konsumtionsutgifter

18.000

70. Anskaffning av inventarier och maskiner (r)

200.000

13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR YRKESUTBILDNINGEN

44.ooo
100.000

38. Byggnadshjälp för Ålands folkhögskola (r)

6.300

10. Lokalutgifter (f)

1.664.ooo

680.000

08. Yrkesutbildningsrådets sammanträdesarvoden

5.000

09. Elevantagningsnämridens verksamhet (f)

5.000

21. Läromedel för yrkesundervisningen

10.000

22. Fortbildnipg och vidareutbildning för fackoch yrkesskollärare

:20. OO tl

15.509.000
19.000
15.000.000

31. Extra landskapsunderstöd för g·r undskolväsendet ( f)

130.000

32. Byggnadshjälp för grundskolor (r)

200.000

80. Amorteringslån för grundskolbyggnader (r)

160.000

24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET
51. Landskapsandel och -understöd för medborgaroch arbetarinstitut (f)
52. Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet (f)
53. Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening
r.f. för skolverksamhet (f)

25. STUDIESTÖD

825.000
700.000
10.000
115.000

1.000.000

50. Studiepenning (f)

600.000

51. För övriga i landskapslagen om studiestöd
förutsatta utgifter (f)

400.000

26, UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET
50. Understödjande av ungdomsarbetet (f)

707.000
175.000

51. Understödjande av idrott och fysisk fostran (r) 532.000

26.27.

- J2 -

- JJ -

z6. '.3 2 •

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER
50. Främjande av vetenskap, litteratur och
konst samt understöd åt kulturella organisationer (r)
52. Understöd åt samfundet Finland-Sovjetunionens Ålandsdistrikt
54. Understöd åt Föreningen Norden

21. Inköp av konst samt övrig museiverksamhet
400.000

2.soo

929.000

JJ• KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE

103.000

01. Avlöningar (f)

15.000

10. Byggnadernas drift (f)
13. Underhålls- och restaureringsarbeten (r)

Museibyrån.
JO. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET

203. 3QQ

21. Fältarbeten

90.0oo

22. Restaurerings-, forsknings- och inventeringsarbeten

90.000

2J. Underhåll .och inlösen av gamla byggnader

10.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

J.Joo

JO. Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll

J 1. 000
J.JOO

29. Övriga konsumtionsutgifter

6.ooo
1s.ooo

55. Åland-Amerika föreningen

600

10. Lokalutgifter (f)

800.000

21. Komplettering av museiföremål och övrig
musei verksamhet

s.ooo

29 . Övriga konsumtionsutgifter

J.000

55.000

J4. EOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE
1J. Underhålls- och restaureringsarbeten (r)

50.000
5.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

10. 000
Biblioteksbyrån.

J1. ÅLANDS MUSEUM

176.516

01. Avlöningar (f)

14J.916

742.500

40. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

1.000

08 . Delegationen för biblioteksärenden

Övriga löner och arvoden

15.000

- konservatorarvoden

47.000

21. Alandicasamlingen (r)

- museivakter -

62.J16

22. Utgifter för kurs- och föredragsverksamhet

J.000

18.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

2.500

städerskor

- museipraktikanter
Semesterersättningar och -premier
Lönejustering

JO. Landskapsunderstöd för kommunala bibliotek (f)

J.500

31. Byggnadsbidrag åt bibliotek

1 3. 100

10. Lokalutgifter (f)

1.000

SO. Understöd åt författare och översättare (r-f)

143.916

700.000
20.000

171.600

21. Referensbibliotek och komplettering av museiföremål

30.000

22. Utställnings- och övrig museiverksamhet

20.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

s.ooo

70. Anskaffningar av inventarier och inredningar

3.000

Landskapsarkivet.

SO. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN

1o.100
5.000

01. Avlöningar (f)
- extra arbetskraft

s.ooo
5.000

J2. ÅLANDS KONSTMUSEUM

82. 969

01. Avlöningar (f)

48.069

Övriga löner och arvoden
-

intendentarvode

- museivakt -

städerska

21. 084
20.772

Semesterersättningar och -premier

1.81J

Lönejustering

4.400
48.069

27. Avgiftsbelagd kundtjänst
29. Övriga konsumtionsutgifter

100
5.000

27. 01.

- J4 -

- J5 -

Huvudtitel 27.

Garantikredit för byggnadsverksamhet, industrier och vissa andra näringsgrenar (f)

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNI:t>JGSOMRÅ'DE

~7.!.~_21. 886
-----======
l.826.8J2
1.616.8j;

==========================================
01. CENTRALFÖRVALTNING
01. Avlöningar (f)

48 . Fraktunderstöd för lantbruksförnödenheter
49. Produktionsstöd (r)

40.000
5.000
1.700.000
25.000

51. Semesterpenning för småföretagare (r)

Grundlöner

555.660

SJ . Investeringslån (r)

Årsarvoden

47J.271

s4. Produktutvecklingslån

200.000

SS. Aktieteckning i bolag (r)

200.000

Övriga löner och arvoden
semestervikarier

11.200

tillfällig arbetskraft

80.000

- personligt lönetillägg

8.J52

Tillägg efter vissa år

165.850

Dyrortstillägg

59.4J6

Fjärrortstillägg

4.8J4
1.050

Maskinskrivningstillägg
~premier

147.000
1.616.8J2

20. Resor (f)

14J.OOO

28. Till landskapsstyrelsens disposition

7.000

29. Övriga konsumtionsutgifter

1 . 200.000
1.450.000
100.000

21. Landskapsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (f)

500.000

77 . Investeringsut9ifter för tryggande av sysselsättningen lf)

750.000

SJ. Sysselsättningspolitiska konjunkturlån (r)

100.000

60.000

Allmänna byrån.
02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

5.188.500

21. Utgifter för utvecklande av metoder för
energibesparing

5.000

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN

7JJ.318

01. Avlöningar (f)

JJ8.818

Grundlöner

61.0J2

Årsarvoden

158.952

Övriga löner och arvoden

JO. Landskapsunderstöd för avlönande av kommunernas näringsombudsmän (f)

5.000

-

J1. Landskapsunderstöd för konsumentrådgivning

1. 500

Ålderstillägg

40. Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföretag, marknadsföring, exportfrämjande
och andra åtgärder för främjande av näringslivet
40a.Främjande av återanvändningen av använd smörjolja
41. Landskapsunderstöd för kurs-, utbildningsoch rådgivningsverksamhet

200.000

90.000

4J. Transportstöd (f)

J00.000
25.000

45. Understödjande av landsbygdens elektrifiering (r)
46. Finansieringsstöd för detaljhandeln i
bygder

1J.OOO
47.672
540

Dyrortstillägg

1J.2J6

Semesterersättningar och -premier

1J.586

Lönejustering

~0.800

2.000

200.000

(f)

extra arbetskraft

Års tillägg

42. Räntestöd för utvecklingsområdeskrediter (f)
44. Utgifter för investeringslån

120.000
98.000

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE
01 . Avlöningar (f)

64.194

Lönejustering

1.418.000

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD
30 . Landskapsunderstöd för samhällenas vattenvårdsåtgärder (r)
Anskaffning
av maskiner och inventarier
70 .
Lån
för
byggande
av anläggningar för vattenSJ .
försörjning (r)

45.985

Ålderstillägg

Semesterersättningar och

o4.

2.000.000

160.000

JJ8.818
20 . Resor (f)
21. Arbetslöshetsersättningar (f)

4.500
220.000

22 . Främjande av arbetskraftens regionala rärlighet

J0.000

2J . Publicerings- och informationsverksamhet

28.000

29 . Övriga konsumtionsutgifter

12.000

95 . Svårplacerade personers placering i arbete

100.000

gles-

.I

-

36 -

- 37 -

27. 10.

47 . Främjande av jordbruket samt häst- och
boskaps skötseln

80.000

48. Främjande av svin-, får- och fjäderfäskötseln samt pälsdjursuppfödningen

55.000

49. Främjande av trädgårds- och biskötseln

15.000

4.ooo

49a . Bekämpande av flyghavre

10.000

Års tillägg

7.867

Dyrortstillägg

3.180

50 . Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar

70.000

Semesterersättningar och -premier

J.844

51 . Landskaps1iffiderstöd för 4-H verksamheten

88.ooo

Lönejustering

7.200

53. Landskapsunderstöd för bekämpning av husbocken
och för främjande av bostadsbebyggelsen i av
husbocken utsatta trakter (f)

40.000

07. YRKESVÄGLEDNINGEN

~

01. Avlöningar (f)
Grundlöner

79. 107
53.016

Övriga löner och arvoden
-

extra arbetskraft

79.107

120.000

54 . Ersättningar för skördeskador (r)

26. Av landskapslagen om läroavtal föranledda
utgifter (f)

20.000

6.500

70 . Anskaffning av inventarier

100.000

83; Lån för torrläggningsarbeten (r)

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONSVERKSAMHET

7.388.000

02. Avlöningskostnader för semestervikarier
inom lantbruket (f)

900. 000

OJ. Avlöningskostnader för sjukvikarier inom
lantbruket (f)

100. 000

08. Kostnader för lantbrukets semesternämnd
21. Utgifter för lantbrukets instruktionsverksamhet
22. Lokala fältförsök och demonstrationer

14. 000
10.000
3.000

23. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser
för jorddispositionslån (f)
24. Inköp av lägenheter för jorddispositionsändamål (r)
JO. Landskapsunderstöd åt lantbruks- och skogsnämnder (f)
31. Utgifter för Bartsgårda lastningskaj

(f)

40. Landskapsunderstöd för torrläggningsarbeten (r)
4oa.Räntestöd för byggande av lagerutrymmen för
lantbruksprodukter (f)

170. 000
200.000
32.000

86 . Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för lantbruksprodukter (r)

200.000

87 . Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i
av husbocken utsatta trakter (r)

250.000

Grundlöner

64.008

Årsarvoden

25.488

Övriga löner och arvoden
- kanslihjälp

10.100

- andel i

lön för kosthållet

21. 200

- löner i

arbetsavtalsförhållande

58.000

- övriga arbets- och praktikantlöner

53.000

7.500

- ersättning för väderjour

8.ooo

55.000

- extra laboratorieskötare

4.ooo

- praktikant för demonstrationsodlingar i skärgården

8.ooo

9.000

Ålderstillägg

41a.Täckdikningsbidrag

10. 000

Dyrortstillägg

180.000

43. Utgifter för åkerreservering och avträdelsevederlag (f)

25.000

44. På grund av jorddispositionslagen beviljade
nedsättningar och friår (f)

25.000

45. Landskapsunderstöd för sänkning av vattendrag
samt vattenståndsregleringar (r)

309.054

01 . Avlöningar (f)

11. 000

42. Utgifter för lantbrukets räntestöds.lån (f)

2,145.554

11, FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

41. Utgifter för täckdikningskredit

46. Mjölktransportunderstöd (r)

4.ooo.ooo

85 . Jorddispositionslån (r)

Jordbruksbyrån.

2.000
600.000

13.428
2.688

Semesterersättningar och -premier

13.042

Lönejustering

28. 100
309.054

10 . Byggnadernas drift (f)

37.000

11. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier

13.000

21 . Driftsutgifter

58.000

29 . Övriga konsumtionsutgifter

13.500

70 . Anskaffning av inventarier och maskiner

15.000

27.11.

-

38 -

74. Byggande av personalbostäder vid Ålands
försöksstation (r)
75. Försöksväxthus i skärgården (r)

löner i

PLANTSKOLORNA

280.000

01 . Avlöningar (f)

170.000

29 . Övriga driftsutgifter (f)

110. 000

164. s6o

Övriga löner och arvoden
-

16•

I~

39 -

640. }60

01. Avlöningar (f)
förvaltararvoden

400.000
1. Joo.ooo

-

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD

-

-

27 .16 .

8.860

arbetsavtalsförhållande

123.000

Semesterersättningar och -premier

5~000

Lönejustering

13.700

Socialskyddsavgifter

14.ooo

Fiskeribyrån .
20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN
11. Underhåll och drift av fiskefyrar

3.030.000
10.000

21. Förbättrande a v fiskeleder och fiskehamnar (r)

220.000

22. Fiskeriundersökningar

110.000

Utgifter för ins amling av primäruppgifter
om fisket samt informationsverksamhet

14.ooo

Utgifter för undersökning av vattentäkter,
avloppsreningsverk och recipienter

23.000

Landskapets andel i skadeersättningar för
försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (f)

300.000

21 • Försäkringar (f)

Räntestöd för fiskarlån (f)

195.000

27. Övriga driftsutgifter (f)

Räntestöd för främjande av fiskhushållningen (f)

15 .000

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar

15.000

164.560
10. Byggnadernas drift (f)
1 1 • Underhåll av maskiner och redskap (f)
13. Underhåll av byggnader och vägar

1. Utgifter för växtodlingen

100.000

2. Husdjursutgifter

91.000

J.

20.000

Arrenden

4. Skogsbruket

Stabilisering av inkomsten av fiske och främjande av fiskfångsternas användning
2.000.000

J.000

49. Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

214.ooo
29. Övriga konsumtionsutgifter

8.300

70. Anskaffning av arbetsmaskiner och transportredskap (r)
.

44.500

74. Uppförande av spannmå1ssilo
75. Projektering av svinavelsstation

15.000
80.000

77. Byggande av

28.000

fiskefyrar

21. F ISKODLINGEN

261.755

01. Avlöningar (f)
Årsarvoden

Skogsbruks byrån.

100.000

44 . 755
24.708

Övriga löner och arvoden
15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

762.000

11. Underhåll och drift av maskiner och red-

skap (f)

50.-000

20. Resor (f)

80.000

21. Forskningsverksamhet (f)

33.000

23. Utbildning, kurser och planering

59.000
30.000

41. Landskapsunderstöd för skogsförbättringsarbeten (r)

350.000

SJ.

Skogsförbättringsarbetenas förhandsfinansiering (f)

84. Skogsförbättringslån (r)

tillfällig personal

6.600

Dyrortstillägg

744

Jourersättningar

7.500

Semesterersättningar och -premier

1.103

Lönejustering

4. 100
44.755

40. Främjande av och tillsyn över den privata
skogshushållningen

70. Anskaffning av maskiner och redskap

-

25.000
'i.000
1·w.tHH)

29. Övriga konsumtionsutgifter

97.000

70. Anskaffning av inventarier och maskiner

30 . 000

77. Investeringar i Guttorp fiskodlingsanstalt

90.000

-

40 -

- 41 -

Byrån för turistärenden.

Huvudtitel 28 .

-

25. TURISMENS FRÄMJANDE

1. 026. 000

21. Undersökningar, informationsverksamhet
och klassificeringar

45 .ooo

40. Turismens främjande

sso.ooo

42 . Landskapsunderstöd för byggande av småbåtshamnar
43. Räntestöd för lån för turismens främjande (f)
83. Amorteringslån för turismens främjande

(r)

28~_J§4~~~XR~~~~~~~~g=~~~x~~r~~~~g~~~!R~

::=--

Ol , CENTRALFÖRVALTNING

1.168.811

01 . Avlöningar (f)

943.811

125. ooo

Grundlöner

J1J.956

Årsarvoden

307.956

Övriga löner och arvoden

6.ooo

-

Joo.ooo

tillfällig arbetskraft

Ålderstillägg
Miljövårdsbyrån.
JO . MILJÖVÅRDEN

1. 042. 460

08 . Utgifter för miljövårdsnämnden

7.ooo

12. Underhåll av arbetsredskap och utrustning

2.soo

25. Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (f)
40. Utgifter för ersättning av älg- och rådjursskador (f)

95.000

41. Premier för dödande av rovdjur (f)

12. 000

42. Återb~talning av licensavgifter för icke
fällda hjortdjur (f)
43. Utgifter för tillvaratagande av fallvilt
70. Anskaffning av inventarier och maskiner
74. Nybyggnader och grundförbättringar (r)
88 ~

Inköp av jordområden (r)

77 .ooo

5.000
1 JO . 119

Dyrortstillägg

38.076

Tillägg efter vissa år

21.921

Semesterersättningar och - premier

40.983

Lönejustering

85.800
94 3 .811

10 . Lokalutgifter (f)
20 . Resor (f)

40 . 000
120.000

28 . Till landskapssty:.:elsens disposi tian

15.000

29 . Övriga konsumtionsutgifter

50.000

10. 000

(f)

1 .ooo

Allmä nna byrån.

2.000
35.960
800.000

02. VÄGAR

16.155.000

04 . Socialskyddsavgifter (f)

350.000

1J . Reparationer, underhåll och drift av
byggnader

180.000

15 . Underhåll av landsvägar och bygdevä gar (f)

6.300.000

16 . Upprensning av båtleder (r)

100.000

17 . Reparation och underhåll av bryggor (r)

150.000

JO .

Landskaps~nderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (r)

300.000

31 . Landskapsunderstöd för underhåll av kommunalvägar (f)

J00.000

32 . Landskapsunderstöd för förbättrande av vägf örhållandena i skärgården (r)

200.000

SO . Landskapsunderstöd för enskilda vägar (f)

5.000

70 . Anskaffning av inventarier och instrument

20.000

74 . Uppförande av servicebyggnader (r)
77 . Vä gbygi!,?Ilads- och vägförbättringsarbeten på
fasta Aland (r)

150.000
3.900.000

28.02.

- 4J -

- 42 -

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i
skärgården (r)
1. Vägar och bankar

Huvudtitel 29.
4 . 200. 000

1.900.000

29 ._K~~%~g ~~~~~~gRI~~~I~~

200 .00 0

=======

::::::::::--

2. Färjfästen

J00.000

J. Broar

01.

2 . 000.000

2 1 . Ränteutgifter (f)

4.200.000
OJ. LEMSTRÖMS KANAL

168.3ru,

01 . Avlöningar (f)

78.303

Årsarvoden

178 . 042 . 279

2 .9 76
624

Dyrortstillägg
Övriga löner och löneutgifter

44 . 200

Semesterersättningar och -premier

2.751

Lönejustering

7. 100
78.303

1J. Reparation, underhåll och drift av byggnader
och anläggningar

90.000

Tekniska byrån och s,iötrafikbyrån.
04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

15. 360. 000

04. Socialskyddsavgifter (f)

550.000

21. Färjhållningen (f)

12. 000. 000
skärgården (f)

70. Anskaffning av fartyg och färjor (r)

10. ARBETSMASKINER OCH ARBETSFORDON
11. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier
70. Anskaffning av maskiner (r)

15. OLJESKADEBEKÄMPNINGEN

1. 21o.000
1. 600. 000

1. 590. 000
550.000
1.040.000

26.000

25. Driftskostnader för oljeskyddsberedskap (f)

84.000

70. Anskaffningar för oljeskyddet (r)

12.000

16. KATASTROFBEREDSKAPEN
70. Anskaffning av utrustning för katastrofberedskap (r)
17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN
79. Flygfält (r)

Utgifternas totalbelopp

20 . 652

Ålderstillägg

22. Upprätthållande av trafik i

UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN

5.000
5.000
1 20. ooo
150.000

200.000
200 . 000

- 44 -

.

- 45 -

1 1 • 01

Biografskatteandel,

~-~-I-~-~-J M 0 T I V E R I N G
----------====================~

som utgiftsmomenten har
såsom
tidigare uppgifterna om föreslaget
anslag och eventuell ökni
ler minskning
· ·t
o
· ng e l angivi s salunda att under momentrubriken läng t
.
vänster antecknats den föreslagna inkomsten eller det r·
s t l.11
oreslagna
anslaget, Inom parentes under momentrubriken anges först
•
•
•
o
anslaget
i ordinarie arsstaten för år 1977 därefte
··k ·
.
.
'
r o ningen eller minskningen av inkomsten eller anslaget J·ämfört med
d"
.
o
or inarie arsstate
1977 (saledes utan tilläggsbudgeter). Efter semikolon (allt·· ·
n
.
Jamt
inom samma parentes) anges beloppet av h " tt"ll
i
i
svarande tilläggsbudgeteringar under året,

25. 10.01

+ 3,000)

Inkomsten utgör den andel av inträ desavgift en vid
biografföreställningar som enligt 2 § LL om biografskatt (65/77) skall användas för filmskapand e
verksamhet på Åland eller för annan kulturell verksamhet i

landskapet,

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
==============================

0

Exempel:

(Momentet nytt)

3.000

I motiveringen till såväl inkomst-

11.01.

21 •

12.21.0 2

LANDSTINGET

Landstingets kansli, diverse inkomster .

400

(4oo)

Avlöningar (f),

11.573,492

(10 . 017.414 + 1.556.078· tb 13 6
'
• J2
Av dessa belopp anger sålunda 11,573 , 492 mark föreslaget anslag för 1978;
get i

22, LANDSKAPSSTYRELSEN

12.22.0 2

10,017.414 ma rk anger ansla-

Lagberedningen, diverse inkomster.

1.000

(3.000 - 2 . 000)

1977 års årsstat utan tillägg; + 1.556 , 078 mark

utvisar ökningen jämf~rt med ordinarie årsstaten 1977
och tb, 13,632 mark
att hittills under år 1977 tillläggsbudgeterats på momentet 13.632 mark.

12.22.03

Planeringsrådet och pl a neringsbyrån.
1, Kommunernas andel i

83.200

regionplanekostnaderna .

(75.000 + 8.200)

2. Diverse inkomster.

100

I N K 0 M S T E R

=================

Uncter inkomstmomenten har antecknats de belopp som
beräknas inflyta under å r

12.22.04

1978. Beräkningarna har i

( 100)

Ekonomiska rådet, diverse inkomster .

200

(200)

en del fall gjorts på basen av bokslutet för år 1976
och på vad som beräknas inflyta under år 1977 , i
andra fall enligt särskild kalkyl.

JJ~ = g~rr~~=~~g_4yQ~~r~g_4y

SKATTENATUR

--- - ---------==== ========

01 . SKATTER OCH AVGIFTER
11.01.01

11.01.02

11.01.03

Polisinrättningens i Mariehamn inkomster.
1. Stadens andel i

kostnaderna för polisinrättningen?

(860.000 + 60 . 000)

920.000

naderna för polisinrättningen i Mariehamn för tiden

(75 , 000 + 20.000)

Apoteks avgifter,

370,000

12.23.02

På momentet inflyter Mariehamns stads andel av kost-

Nö,jesskatter,

95.000

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1.1. -

30.9 .19 77 samt en särskild avgift för tiden

1. 10 -

31. 1 2. 1977.

2, Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse inkomster.

(350 . 000 + 20.000)

Övriga skatter och avgifter av skattenatur.
530.000
(400.000 + 130,000)

3 . 000

(3 . 000)

3, Inkomster av hitt ego dsförs ä l,jning.
10.000

4.

( 10.000)

Sjukfö rs äkringsersättningar .

7.000

(6.ooo + 1 . 000)

- 46 1 2 .23.04

Länsstyre l sens andel a v loka l utgi f terna för Godbz
l ä nsmanskontor .

1 2 . 25 .

- 47 -

25 . SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELN I NGENS FÖRVALTN I NGSOMRÅDE

(Momentet nytt )

22 . 500

Ålands centralsjukhus inkomster .

( + 22 . 500 )

1 • Vå rdavgifter .

S e motiveringen till utgiftsmomentet 23 .0 4 . 10 .

600.000
12 . 23.08

Inkomster från motorfordonsbyrån .
339 . 000

12.23 . 09

12 . 23 . 20

2. Ersättningar för natura förmåner .

(267.000 + 72.000)

S,iukförsäkringsersättningar .
60 . 000

(T-idigare 12 . 23.06)

250 . 000

(Tidigare 12 . 23.08)

300.000

12.23.21

180.000
(1 . 000 )

150.000

verksamhet ,

S.iälvstyrelsegårdens inkomster.
50.000

och driftskostnader.

(160.000 -

110.000)

12.25.11

Ålands centralsanatoriums inkomster.
1 • Vårdavgifter.

värmekostnaderna för turisthotellet .

170 . 000

2. Ersättningar för naturaförmåner,

550 . 000

95.000

(483 , 760 + 66 . 240 )

3 , Diverse inkomster.
70 . 000

Inkomster av inspektionsuppgifter samt av kompetensintyg för elektriska entreprenörer .
15 . 000

och driftskostnader.

( 15 . 000 )

(950.000 + 250.000)

Inkomst av s,iälvstyrels e skrift .
500

(1.000

500 )

12.25, 12

Ålands tuberkulosbyrås inkomster.
1. Kommunernas andelar i

Hyra från befolkningsskyddet .

och driftskostnader.

24.ooo

140.000

(22.270 + 1.730)

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
12.24.03

(25 . 000 + 45.000)

4. Kommunernas ande lar i föregående å rs anläggnings-

(Rubriken ändrad)

1 . 200.000

12.23.26

(45.000 + 50.000)

form av hyror för stadsbiblio-

teket och Ålands hotell- och r e staurangskola .

12.23.25

(140.000 + 30.000)

Turisthotellets inkomster .
Inkomster inflyter i

12.23.24

(2.100.000 + 900 . 000)

(Rubriken ändrad)

Minskningen beror på ändringar i budgeteringen av

12.23.23

(130.000 + 20 . 000)

6 . Kommunernas andelar i föregående års anläggnings(67.000 + 43.000)

3.000.000
12.23.22

(150 . 000 + 30.000)

5, Avgifter från folkhälsoförbundet.

Inkomst av byggnads- och brandskydd sbyråns arbets110.000

(280 . 000 + 20.000)

4. Diverse inkomster.

s a mband med uppgörande

av byggnadsplaner .
1 . 000

(230.000 + 20 . 000)

3, Poliklinikavgifter .

(45 . 000 + 15 . 000 )

Ers ä ttningar för kostnader i

(535 . 000 + 65 , 000)

Diverse inkomster.
3.000

12.25,20

(120.000 + 20.000)

Inkomst av besiktningsveterinärernas verksamhet.
65.280

(3.000)

föregående års anläggnings-

(65.280)

~·

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
12.26.02

Inkomster av arbetsverksamheten.

60.000

Kommunernas andelar i kostnaderna f""or s k o 1 förvalt .
n i!!11:en
84. 000
( 7 9 • ooo + 5 • ooo)
--.!:k.

(73.200 -

13.200)

4. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster.
(15.000 - 3.000)

12.000
12.26.03

12.26.

- 49 -

- 48 -

Ålands lyceums inkomster.
(5).Inkomster från Ålands handelsläroverk.

1. Elevavgifter.
25.000

(70.400 - 70 .400)

(10.000 + 15.000)

Undermomentet utgår, då handelsläroverket flyttat från
skolans lokaliteter.

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster,
8.000
(8.ooo)

5. Inkomster från elevhem.
38.500

(Tid. 12.26.07.6)

(Rubriken

(37.000 + 1.500)

ändrad)

3. Hyror för uthyrda lokaliteter.
150.000

6. Inkomster från utomåländska kommuner.

(130.000 + 20.000)

6'o . ooo
12.26.04

Ålands sjöfartsläroverks inkomster.

7. Kommunernas andelar i

1. Kursavgifter.
100

( 90. ooo -

nader.

( 100)

350.000

(Tid.

(Tid.

12.26.07.7)

30. ooo)

anläggnings- och driftskost-

12.26.07.9)
(330.000 + 20.000)

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster.
1. 800
12.26.05

(8). Inkomster från Backaskolan.
(3.000 -

( 1 • 700 + 100)

3.000)

Undermomentet utgår, då Backaskolan icke mera disponerar
utrymmen i yrkesskolan.

Ålands tekniska skolas inkomster.
1. Elevavgifter.
9.000

(9.000)

12.26.08

Ålands lantmannaskolas inkomster.
1. Kursavgifter.

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster.
4.800
12.26.06

1. 200

(4.400 + 400)

(1.000 + 200)

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster.
30.200

Ålands sjömansskolas inkomster.

(38.200 - 8.ooo)

1. Elevavgifter.
186.000

(165.600 + 20.400)

12.26.09

Ålands husmodersskolas inkomster.
1. Elevavgifter.
1. 600

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster.
32.600
12.26.07

(26.000 + 6.600)

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster.
13.000

Ålands yrkesskolas inkomster.
1. Termins- och kursavgifter.
2.000

(6.ooo - 4.ooo)

Minskningen föranleds av att antalet extra kurser minskat.
2. Inkomster av bespisningen.
20.900

(18.620 + 2.280)

(1.600)

12 .26.10

(12.000 + 1.000)

Inkomster från hemslöjdsundervisningen.
400

(1.250 - 850)

(Rubriken ändrad)

12.26.11

-

50 -

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Ålands hotell- och restaurangskolas inkomster.
1 . Termins- och kursavgifter.
1. 000

(1.500 -

12.27.

51 -

12.27 .0 2

500)

Inkomster av försäljning av aktier.
5.000

(5 .000)

2. Inkomster av elevbespisningen.
75.000

Jordbruksbyråns inkomster.

{6o . 46o + 14 . 540)

1 . Köpeskillingar från försålda jorddispositions-

2·

Inkomster av arbetsverksamheten.

50 . 000

lägenheter.

(5 . 000 + 45.000)

10.000

-

( 10 . 000) .

4. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster,
3 . 000
(500 + 2 . 500)

2. Diverse inkomster.
9.000

5. Inkomster från elevinternatet.

3. Inkomster från arbetsmaskiner.

5.400

28.000

{4.800 + 600)

(8.000 + 1.000)

(10.000 + 18.000)

Avser främst inkomster av landskapets täckdiknings-

6. Inkomst av hotell- och restaurangservice.
8.700.000

maskin .

(7 . 648.000 + 1.052.000)

Inkomsterna uppskattas inflyta enligt följande:
- re staurangserviceverksamheten

5.800.000

- hotellserviceverksamheten

2.750.000

- bastu- och konditionsverksamhet
-

12.27.11

1 . Inkomst från försäljning av produkter.
35 . 000

övriga inkomster

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster.

50.000

Inkomst av yrkeskurser.
200

12.26.21

15 . 000

12.27,12

(200)

12.27.15

{6.ooo)

1. Inkomster från arbetsmaskine r.

2 . Ersättning för skogshushållningsplaner.

(1.600)

1. 000

3, Vederlag för naturaförmå ner samt diverse inkomster.

(70.000 + 5.000)

5.000

(5.000)

Inkomster från Bomarsunds fornminnesområde.
23.000

(33.000 -

10.000)

12.27,16

Plantskolornas inkomster.
160.000

12.26.50

(500 + 500)

Inkomster från Kastelholms fornminnesområde.
75.000

12.26.24

(30.000 + 5.000)

Ålands konstmuseums inkomster.
1 . 600

12.26.23

(378 . 450 + 15.150)

Skogsbruksbyråns inkomster.

35,000
12.26.22

(10.000 + 5.000)

Skollägenheten Jomala gårds inkomster.
393.600

Ålands museums inkomster.
6.ooo

(35.000)

100. 000
8.700.000

12.26.13

Ålands försökss ·;;ations inkomster.

Inkomst av landsskapsarkive.ts tundtjänst.
100

( 100)

(130.000 + 30.000)

12.27.20

52 -

-

Fiskeribyråns inkomster.

Inkomst

1. Avgifter för fiskekort.
1. 000

12.28.

53 -

av oljeskydd.

70.000

(60.000 + 10.000)

(1.000)

2. Inkomster av undersökningar.

Hyror och diverse inkomster från Lemströms kanal.

1. 000

4.500

(1.000)

(4.500)

• Kommunernas andelar i kostnaderna för anlä
av fiskebryggor.
15.000

( 10. 000 + 5. 000)

01. RÄNTEINKOMSTER
12.27.22

Diverse inkomster.
500

12.27.30

Räntor på lån.
(1.000 -

Mil,jövårdsbyråns inkomster.
1.

(Tid.

500)

2.500.000

12.27.21)

Premier för landskapsgarantier.

Inkomster av h,iortdjurslicenser.

74.ooo

(50.175 + 23.825)

2. Inkomster från försålt fallvilt.
2.500

(2.000.000 + 500.000)

5.000

(5.000)

(Momentet nytt)
02. ÅTERBETALADE LÅN

(+ 2.500)

Avkortningar på lån.
3. Diverse inkomster.

s.ooo

(Tid.

12.27.21.2)

3.000.000

(2.600.000 + 400.000)

(3.240 + 1.760)

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
12.28.01

Hyror och diverse inkomster,
35.000

(80.000 -

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA
45.000)

Ränteinkomster.
1 .ooo

12.28.02

(1.000)

Kommunernas andel i bygdevägar.
1. För byggande av bygdevägar,

Dividendinkomster.

25.000

1. 000

(15.000 + 10.000)

(5.000 -

4.ooo)

2. För underhåll av bygdevägar.

300.000

Förskott på statsanslag för skattefinansiell ut-

(300.000)

.i ämning.
12.28.03

151.465.599

Tekniska byråns inkomster,
1. Inkomster från fär,jtrafik.
220.000
(100.000 + 120.000)
Ökningen föranleds av att trafikavgifter föreslås

förda på m/s Kökar för annan än den i

skärgården bo-

fasta befolkningen och dess nyttotrafik.
2. Arrenden och diverse inkomster.
170.000

(120.000 + 50.000)

(133.893.157+17.572.442; tb 8.925.732)

- 54 -

Anslagen i

U T G I F T E R

===============

21.02.

55 -

övrigt har budgeterats för den tid lands-

tinget beräknas bli kvar i

stadshuset. Städningsan-

slag och fastighetskostnader ingår under kapitlet
2 1 • LANDSTINGET

23.22 Självstyrelsegården för tiden efter inflytt-

===============

ningen till självstyrelsegården.

01. LANDSTINGSMÄNNEN
21.01.01

Arvoden ( f) •
720.000

21.02. 10

10.000

(650.000 + 70.000)

gällande
grunder för dagsarvode och semesterpremie för inalles

130.000

hösten 1977 utnyttjas centrala ämbetsverkets konferensrum.

21. 02 .20

Resor (f).
2.000

(130.000)

Anslaget oförändrat.

21.02.21

Landstingets bibliotek.
5.000

Avlöningar (f).
239.731

(Momentet nytt)

(+ 5.000)

Anslaget avser grundanskaffningar och organisation.
(214.630 + 25.101)

"Föreslås att landstingets vaktmästare överföres till

21.02.29

extraordinarie stat. Med beaktande av arbetsuppgifterna i

(2.000)

Anslaget oförändrat.

02. LANDSTINGETS KANSLI
21.02.01

stadshuset under

första halvåret 1978. Såsom utskottsrum skall från

120 sessionsdagar; därjämte har beaktats a·· ven ersättningar för utskottsarbete utöver sessionsdagarna.
Resor (f).

(35.000 - 25.000)

Anslaget har beräknats för hyra i

Landstingsmännens arvoden har beräknats enligt

21. 01. 20

Lokalutgifter (f).

Övriga konsumtionsutgifter (f).
36.000

självstyrelsegården och med jämförelse av tjänster

(30.000 + 6.ooo)

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsökningar och

av motsvarande art, särskilt vid riksdagen föreslås av-

utgifter som föranleds av överflyttningen till själv-

löningen utgå enligt löneklass V 14. Tjänsten föreslås

styrelsegården.

inrättad räknat från 1.3.1978.
Anslaget för avlönande av stenograf har upptagits en-

21.02.70

Anskaffning av inventarier.
50.000

ligt samma grunder som tidigare. Dock föreslås att

(7.000 + 43.000)

Anslaget föreslås för icke specificerade komplette-

stenografen skulle få anställas på halvtid (deltid) för

ringar av inventarierna vid inflyttningen till själv-

den h~ndelse dylik anställning skulle befinnas ändamåls-

styrelsegården.

enlig. Stenografens huvuduppgift skulle vid halvtidsanställning alltjämt vara att handha de stenografiska
protokollen. Tjänstgöringen skulle till den del den icke
rör det direkta arbetet i

landstinget förläggas till

landstingets kansli.
För att möjliggöra anställande av en deltidsbibliotekarie för skötseln av landstingets bibliotek föreslås
ett anslag om 12.000 mark.

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER
21.0J.21

Revisionskostnader (f).
50.000

(45.000 + 5.000)

Utöver revisorernas arvoden föreslås anslaget få utnyttjas för anlitande av utomstående expertis.

- 56 21.03.22

Expertutlåtanden.

2.000

22. LANDSKAPSSTYRELSEN

======================

(2.000)

01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER

Anslaget oförändrat.

21.03.27

22. 01 . 01

Nordiskt samarbete (f).

8.000

22.01.

- 57 -

Avlöningar (f).

(144.544 + 40.025)

184.569
(8.ooo)

Föreslås att från och med den 1.1.1978 skulle in-

Anslaget oförändrat.

rättas en
e.o. sekreterare i löneklass V 18

21.03.28

Dispositionsmedel.

60.000

för lantrådets kansli.

(32.000 + 28.000)

Anslaget föreslås höjt för utgifter i

Tjänsten motiveras av att en sekreterartjänst är nöd-

samband med

vändig för att lantrådet icke skall belastas med så-

flyttningen till självstyrelsegården.

dana. uppgifter,

som lätt kan handhas av en sekreterare.

Kontakterna till lantrådet kommer genom åtgärden att
underlättas i väsentlig grad. Vid länsstyrelserna
finnes sedan år 197 5 avdelnings sekreterare i

löneklass

V 18, vilka närmast fungerar som landshövdingarnas
sekreterare.

22.01.02

Ledamöternas arvoden (f).

450.000

(420.000 + 30.000)

Arvodet beräknat enligt landskapslagen om arvode

för

ledamot av Ålands landskapsstyrelse för sammanlagt

244 dagar.
22.01.20

Resor (f).

60.000

(55.000 + 5.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

22, 01. 29

Övriga konsumtionsutgifter (f).

20.000

(6.ooo + 14.ooo)

Ökningen föranleds av upphyrandet av bostad för lantrådet i

enlighet med gängse principer för närmast mot-

svarande tjänster inom statsförvaltningen. På momentet
föreslås även påfört kostnaderna för landskapets personbil ÅL 1.

02. LAGBEREDNINGEN
22 .02.01

Avlöningar (f).

249.379

(236.087

+

13.292)

I anslaget ingår medel om 59.000 mark för avlönandet

-

-

58 -

av extra arbetskraft vid lagberedningen på grund
självstyrelserevisionsarbetet och även av i

övrigt

ökat lagberedningsarbete.

22.02.08

Kommitteer (f).

45.000

22.03.

59 -

Resor (f).

5.000

(5.000)

Anslaget oförändrat.
Utredningar.

(45.000; tb 45.000)

Anslaget oförändrat.

(30.000)
30.000
Momentet avser kostnader för utredningar, vid behov
även avlöning av extra arbetskraft.

22.02.19

Tryckningskostnader (f).

40.000

(30.000 + 10.000)

Ökningen föranleds av ökade tryckningskostnader.

Informationsverksamhet.

1.000

(1.000)

Anslaget oförändrat.

22.02.20

Resor (f).

3.500

(3.500)

Anslaget oförändrat.

22.02.29

(6.500 + 500)
7.000
Utgör medlemsavgift till centralförbundet för region-

Övriga konsumtionsutgifter (f).

7.000

Avgift till centralförbundet.

planering.

(5.000 + 2.000)

Ökningen föranleds bl.a. av anskaffningen av
litteratur.

Till landskapsstyrelsens disposition.

2.000

(2.000)

Anslaget oförändrat.

22.03.01

OJ. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN

Övriga konsumtionsutgifter.

Avlöningar ( f).

(7.500 + 500)
8.000
Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

127.047

(122.155 + 4.892)

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.
Anskaffning av inventarier.

22.03.04

Socialskyddsavgifter (f).

12.800

I

I

(12.500 + 300)

(2.000)
2.000
Anslaget avser mindre anskaffningar.

Lagstadgad utgift.

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET
22.03.08

Sammanträdesarvoden (f).

25.000

22.03.10

Avlöningar (f).

(25.000)

Anslaget oförändrat.

(80.785 + 3.116)
83.901
Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

Lokalutgifter (f).

Sammanträdesarvoden (f).

10.000

(8.000 + 2.000)

Anslaget utgör beräknad hyra inklusive städningskostnader i

självstyrelsegården.

20.000
Anslaget oförändrat.

(20.000)

(22.04.10)

Lokalutgifter (f).

Nordiskt samarbete (f).

(14.ooo - 14.ooo)

22.04.20

8.000

Momentet utgår.

Anslaget oförändrat.

Resor (f).

Dispositionsmedel.

7.000

22.05.

- 61 -

- 60 -

(7.000)

Anslaget oförändrat.

(8.ooo)

(50.000 + 30.000)
80.000
Anslaget föreslås höjt med beaktande av kostnader i
samband med invigningen av självstyrelsegården.

22.04.21

Utredningar.
50.000

(25.000 + 25.000)

Oförutsedda utgifter.
(30.000 + 10.000)

Ökningen föranleds av kostnader för uppföljningen a

40.000

ekonomisk-politiska åtgärdsprogrammet. Anslaget för

På momentet föres bl.a. avlöning av sjukvikarier.

slås även få utnyttjas för avlönande
anställd utredningspersonal.

'1,1
111!,

·111
'I

j,11'1i

111:

~

I

I ·I

22.04.28

Till landskapsstyrelsens disposition.
10. 000

( 10. 000,)

Anslaget oförändrat.
22.04.29

Övriga konsumtionsutgifter (f),
3.000

(3.000)

Anslaget avser kopieringskostnader,
05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIF'TER
22.05.01

Kostnader för kontaktman i Helsingfors.
22.500

(21.000 + 1.500)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.
anslaget utgör två tredjedelar kontaktmannens
och en tredjedel expenser mot redovisning.
22.05.08

Kommitteer och sakkunniga (f),

66.ooo

(66.ooo)

Anslaget oförändrat.
22.05.21

~

IiI 1,

Ut ifter för inventerin
14.500
Anslaget oförändrat.

och räkenska s ransknin
(14.500)

,11,

, I

- 62 -

23.01.01

2J. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
=-=======================================

Resor (f).

01. CENTRALFÖRVALTNING

7.000

Avlöningar (f).

Anslaget oförändrat.

670.956

23.01.

- 63 -

(615.458

+

(7.000)

55.498)
Utgifter för förande av kortregister över personer

Anslaget för en extraordinarie städersketjänst, so
digare påförts detta moment har överförts till avi· '

med åländsk hembygdsrätt.

(4.ooo)

4.ooo

ningsmomentet för självstyrelsegården 23.22.01,

Anslaget oförändrat.

även löneutgifterna för övrig städerskepersonal
självstyrelsegården observerats.

Övriga konsumtionsutgifter (f).
Enligt 3 § LL om landskapet Ålands

4.ooo

ankommer handläggningen av ärenden angående person
förvaltningen på kansliavdelningens allmänna byrå.

(4.ooo)

På momentet föres drifts- och underhållskostnaderna
1

för centrala ämbetsverkets paketbil.

för kommande tjänstekollektivavtalsförhandlingar äri·
nödvändigt att nödig beredskap härför

Allmänna byrån.

verket. Då det är uppenbart att dessa
lingar alltmer får karaktär av förhandlingar om fr"'
sociala förmåner vid sidan av de rent ekonomiska, f,
ner landskapsstyrelsen det ändamålsenligt att en by'.
för personalärenden skulle inrättas. Samtidigt

För att underlätta en noggrann uppföljning av budgeten har landskapsstyrelsen ansett att varje länsmansdistrikt borde erhålla ett eget kapitel, liksom även
polishäktet i Godby. I enlighet härmed föreslås en

skulle det tidigare förslaget om inrättande av

ändring av kapitelnumreringen mellan kapitlen 23.03

tals- och lönebyrå vid finansavdelningen utgå. Med

och 23.09,

genomförd rätt att i

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN

landskapet ingå tjänstekollek-

tivavtal kommer avtalsrörelsen att sannolikt bli en
mycket viktig del av personalförvaltningen.
tid ingår i

Emeller~

en aktiv personalförvaltning och perso- •

Avlöningar (f).

2.743.572

(2.424.042

+

319.530)

Nya tjänster eller ombildningar av tjänster föreslås

nalomsorg ytterligare en mångfald ärenden. Av häns

icke. För avlönande av extra konstaplar för sommarmå-

till gällande lagstiftning

naderna föreslås såsom tidigare anslag för 8 konstaplar

sen därför att en byrå för personalärenden skulle i

under 5 månader eller för 40 månader.

rättas vid kansliavdelningen och att chefen för de
byrå (löneklass B 1) skulle anförtros de uppgifter

Beklädnadsbidrag.

som enligt budgetförslaget för år 1977 skulle ankom,

14.ooo

på löne- och avtalschefen. Byråchefen skulle

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar·.

(12.000

+

2.000)

som extraordinarie sedan Ålandsdelegationens
angående löneklassen inhämtats. Den slutliga
tionen skulle senare fastslås genom en ändring av
ämbetsverkslagen.

Socialskyddsavgifter (f).

(225.000 - 225.000)
Av redovisningsskäl har sålänge som staden deltagit
med en tredjedel av socialskyddsavgifterna dessa på-

(23.01.10)

Lokalutgifter (f).

förts ett särskilt moment under polisinrättningen.

(20.000 - 20.000)
Momentet utgår.

Då såsom framgår av allmänna motiveringen landskapet
helt övertagit utgifterna för poiisinrättningen föreslås rubricerade utgifter påförda samma moment som
övriga socialskyddsavgifter för polisväsendet.

23.02.10

Lokalutgifter (f).

23.02.

- 65 -

- 64 (Momentet nytt)

Läkarvård för polismanskap.

(Momentet nytt)

Utgifterna avser

700
(+ 700)
Utgifterna har ti,digare enligt lag ankommit på stä-

1) den ersättning Mariehamn stad har rätt att

derna. Genom landskapets övertagande av polisväsendet

enligt gängse hyresnivå för de lokaliteter

i Mariehamn kommer utgifterna att belasta landskapet.

22.000

(+ 22.000)

överlåtit till landskapet för polisinrättningen

1.10.1977. Därjämte skall landskapet betala ersä

Till landskapsstyrelsens disposition.

ning motsvarande de verkliga kostnaderna för vat

J0.000

och värme. Ersättningarna gäller tiden 1.10 -31.1

Anslaget oförändrat.

(30.000)

1977.
Övriga konsumtionsutgifter.

2) hyra, värme, elström, vatten och avlopp för tidi
av staden upphyrda utrymmen

35.000
Ahslaget oförändrat.

(35.000)
I

för tiden 1.1 - 31.12.1978.

I
I
,

Anskaffning av inventarier •.

23.02.22

Utrustning (f).

13.000

(7.000 + 6.ooo)

För inköp av ny bärbar radioapparat föreslås

( 1 • 500 + 1 • 000)
2.500
För 1 st skrivmaskin och kontorsinventarier föreslås
sammanlagt 2.500 mark.

och för inköp av J st pistoler 4.500 mark. För
teringsanskaffningar till grodmansutrustningen
vidare 1.000 mark, för trafikövervakningsutrustning;

2.000 mark och kompletteringar av brottmålsavdelnin
undersöknings- och fotoutrustning 1.000 mark.

23.02.25

Drift och underhåll av motorfordon (f).

50.000

(45.000 + 5.000)

Med beaktande av att en ny bil anskaffats år

Anskaffning av motorfordon.

(55.000 - 20.000)
J5.000
Anskaffningen avser utbyte av brottmålsavdelningens
bil.

OJ.

LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGSUPPGIFTER

(1.906.550 - 1.906.550; tb 45.000)

en ny föreslås för år 1978 beräknas underhållskostn
nas andel i utgifterna minska. På grund härav föres
anslaget icke ökat i

samma grad som den

nadsutvecklingen. Anslaget föreslås ändrat till
slagsanslag.

23.02.26

OJ. POLISEN I JOMALA DISTRIKT

(Kapitlet nytt)

Avlöningar ( f).

Anhållna personers uppehälle.

5.500

Kapitlet utgår.

(Momentet nytt)

(+ 5.500)

Utgifterna för anhållna personers uppehälle har

(+ 925.10-2)
925.102
Nya tjänster och ombildningar av tjänster föreslås
icke. För avlönande av extra konstaplar under sommarmånaderna föreslås anslag för sammanlagt 44 månader.

lag tidigare ankommit på städerna. Genom
övertagande av polisväsendet i Mariehamn
terna att belasta landskapet.

Beklädnadsbidrag.

(+ J.000)
J.000
Avser poli.sens beklädnadsbidrag som erlägges enligt
samma bestämmelser som statens uniformsbidrag.

i
i

I

-

- 66 23.03.20

Resor (f).

23.04.

67 -

Beklädnads bidrag.

2.000

(+ 2.000)

Avser resor i

tjänsteuppdrag.

(+ 2.000)
2.000
Avser polisens beklädnadsbidrag som erlägges enligt
samma bestämmelser som statens uniformsbidrag.

23.03.22

Utrustning (f).

(+ 3.800)

3.800

li

Lokalutgifter (f).

Avser anskaffning av 1 st tjänstepistol

85.000

utbytbara batterier till bärbara radiotelefoner

Utgifterna avser hyra och andra lokalutgifter för

mark och för övriga anskaffningar 1.500 mark.

polisutrymmena i Godby. Länsstyrelsens andel i ut-

(+ 85.000)

I

gifterna har tagits som inkomst under momentet
23.03.25

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon
20.000

12.23.03.

(+ 20.000)

Beräknade drifts- och underhållskostnader.

Resor (f).

föreslås ändrat till förslagsanslag.

1.500
Avser resor i

23.03.26

tjänsteuppdrag.

Drifts- och underhållskostnader för polisbåten.

6.ooo

(+

6.ooo)

Utrustning ( f) •

underh~llskostnader för motorfordon.

(+ 1.500)
1. 500
Avser komplettering av polisens utrustning.

Till landskapsstyrelsens disposition.

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon

Utgifterna har tidigare ingått bland drifts- och

23.03.28

(+ 1.500)

(+ 15.000)

f

I momentet ingår utgifter för bl.a. eventuella

(+ 15.000)
15.000
Anslaget har beräknats med beaktande av att ny bil

spaningar i

föreslås till distriktet, vilket minskar särskilt

15.000

samband med olyckor.

•

underhållskostnaderna. Anslaget föreslås ändrat till
23.03.29

Övriga konsumtionsutgifter.
17,500

förslagsanslag.

( + 17. 500)

Momentet avser närmast telefonkostnader och andra

Till landskapsstyrelsens disposition.

konsumtionsutgifter för vilka särskilda moment

8.ooo

observerats.

På momentet föres utgifterna för bl.a. eventuell
flygspaning i

23.03.70

(+

8.ooo)

samband med olyckor.

Anskaffning av inventarier.
1. 500

(+ 1.500)

Övriga konsumtionsutgifter.

Avser anskaffning och utbyte av diverse mindre

12.000

tarier.

Momentet avser närmast telefonkostnader och andra kon-

(+ 12.000)

sumtionsutgifter för vilka särskilda moment inte ob04. POLISEN I SUNDS DISTRIKT
23.04.01

(Kapitlet nytt)

serverats.

Avlöningar (f).
494.845

(+ 494.845)

Nya tjänster och ombildningar av tjänster föreslås

Anskaffning av motorfordon.

icke. För avlönande av extra konstaplar under somma

(+ 45.000)
45.000
Avser anskaffning av ny bil genom utbyte. Den bil som

månaderna föreslås anslag sammanlagt för 11 m<'ln<Hil.'1'•

ersättes är medkörd ca 150.000 km.

i'.

I

li

-

68 -

-

23.07.

69 -

''I !,
I

23.05.01

05. POLISEN I KUMLINGE OCH ERÄNDÖ DISTRIKT

anslaget inberäknats semestervikariatsarvoden för 2

Avlöningar ( f).

månader.

(+ 89.530)

89.530

På momentet föres polismännens löner

Lokalutgifter (f),

som specificerats i

77,848

sifferstaten.

(+ 77,848)

Momentet inrymmer hyra, elström, renhållning och
23.05.20

städning.

Resor (f),

(+ 500)

500

Avser avtalsenliga reseersättningar.

Utgifter för kost (f).
3,500

23.05.29

Avser kost för anhållna och häktade.

Övriga konsumtionsutgifter,

(+ 2.000)

2.000

Momentet avser närmast telefonkostnader och

Övriga konsumtionsutgifter,

sumtionsutgifter för vilka särskilda moment

1. 100

verats.

Momentet inrymmer även kostnader för viss läkarvård.

06. POLISEN I FÖGLÖ DISTRIKT
23.06.01

(+ 3,500)

(Kapitlet nytt)

08. MOTORFORDONfEYRÅN

(+ 1.100)

(Tidigare 23.06)

Avlöningar ( f).

Avlöningar ( f).

(+ 177,341)

177.341
Momentet inrymmer

polismänn~ns

löner

279.263

(260.896 + 18.367)

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

lönetillägg. För semestervikariatsersättningar har
serverats ett belopp motsvarande ersättningsmanskap

Lokalutgifter (f),

5 månader,

28.000

(28.000)

Anslaget oförändrat.
23.06.20

Resor (f),

(+ 4.500)

4.500

Avser avtalsenliga reseersättningar.

Anskaffning av registerbrickor (f),
22.000

(22.000)

Anslaget oförändrat.
23.06.29

Övriga konsumtionsutgifter.

(+ 3.500)

3.500

Övriga konsumtionsutgifter,

Momentet avser närmast telefonkostnader och

30.000

(20.000 + 10.000)

sumtionsutgifter för vilka särskilda moment inte

För tryckning, kopieringskostnad·er och övriga utgifter

verats.

föreslås 23,500 mark och som engångsutgift för nya
rullar till bromsprovare 6.500 mark.

07. POLISHÄKTET I GODEY

(Kapitlet nytt)
Anskaffning av inventarier.

Avlöningar ( f).
114.231
Av

s~fferstaten

( 1 • 000 -

(+ 114.231)
framgår löneanslagets fördelning.

över tidigare har nu föreslagits anslag för extra
män under 7 månader mot tidigare 5 månader,

Momentet utgår.

1 • 000)

,,,,

'

-

-

70 -

09. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER
23.09.05

(Tidigare

Utgifter för informationsverksamhet.

Pensioner (f).
7.000.000

(15.000)
(6.000.000 + 1.000.000)

I anslaget ingår reservering för
nerna den 1.1.1978 och 1.7.1978.

Anslaget avser centralförvaltningens allmänna information och informationen om Ålands självstyrelse. Sålunda kommer åtgärder att vidtagas för en effektivare
information i

23.09.06

Familjepensioner (f).
870.000

23.10.

71 -

riket och övriga Norden om Åland och

självstyrelsen.
(600.000 + 270.000)

Ökningen föranleds av höjda pensioner och ökat
pensionstagare.

övriga konsumtionsutgifter.
5.000

(5.000)

Anslaget oförändrat.
23.09.07

Övriga pensionsutgifter (f).
235.000

(200.000 + 35.000)

På momentet föres lagstadgade KAPL-premier.
är beroende av i vilken utsträckning personal i
variga arbetsförhållanden anställts.
23.09.21

Kommunal upplysningsverksamhet.
2.500

(2.500)

Anslaget föreslås använt för kostnader för kommunallagar och liknande information från landskapets sida.

Olycksfallsförsäkringspremier (f).
220.000

(210.000 + 10.000)

Ökningen föranleds av löneutgifternas stegring.

11. LANDSTINGSVAL
Utgifter för landstingsval.

(
23.09.22

-

)

Hälso-, läkar- och sjukvård ( f).
(70.000 + 30.000)

100.000

I momentet ingår personalens i

Landskapets andel av valnämndernas utgifter.

(

arbetsavtalsförhåll

-

)

lagstadgade arbetsplatshälsovård.
Byggnads- o~h brandskyddsbyrån.
Administrativa byrån.

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET
23.10.21

Avlöningar (f.).

Tjänstemännens utbildning (f).

85.000

25.000

Avlöningarna hänför sig till byggnads- och brandskydds-

(25.000)

Anslaget avser att möjliggöra för tjänstemännen

(51.000 + 34.ooo)

byråns arbetsverksamhet.

centrala ämbetsverket att delta i
tillfällen.

Delt~gandet

sker av

Utvecklande av byggnadsbestämmelser och -anvisningar.

sakligen utanför landskapet. Avsikten är dock att

3.000

skett år 1977 ordna ett antal utbildningstillfälle

Anslaget oförändrat.

även i

(3.000)

landskapet. Därjämte kommer en

administration att ordnas i
institutet.

samarbete

Landskapsandel för avlönande av byggnadsinspektörer (f).
108.0QO

(95.000 + 13.000)

Ökningen föranleds av allmänna lönestegringar. Föreslås att år 1978 ingen ny tjänst får godkännas inom
ramen för landskapsandelar.

·I

il

I

i

23.20.31

22. SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN

Byggnadsplanläggning (f).

15.000

23.22.

- 73 -

- 72

Avlöningar (f).

(10.000 + 5.000)

(151.405 + 80.188)

Avser lagstadgade landskapsandelar för byggnadsplan

231.593

läggningen.

Under detta moment föreslås avlöningskostnaderna för
erforderlig maskin-, gårdskarls- och städpersonal.

(23.20.88)

Vid beräknandet av kostnaderna har beaktats att lands-

Aktieteckning i bolag (r).

( -

tingsdelen färdigställes i

tb 100.000)

april 1978,

Momentet utgår.

23.20.95

B

nads- och brandsk

20.000

råns arbetsverksamhet

Fastighetens drift (f).

(Rubriken ändrad)

170.000

(140.000 + 30.000; tb 169.000)

Momentet inrymmer värmekostnaderna för självstyrelse-

{16.000 + 4.ooo)

gården och övriga kostnader för fastighetens drift.

Momentet avser materialanskaffningar för byråns
verksamhet.

Reparation och underhåll.

(20.000 + 50.000)

70.000

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

Avser löpande underhåll av fastigheten.

23.21.21

Av landskapslagen om bostadsproduktion föranledda
kostnader.

Kostnader för befolkningsskyddet (f).

15.000

(13.000 + 2.000)

23~000

(19.560 + 3.440)

Anslaget avser främst bostadslånekommissionens

Momentet avser de kostnader landskapet skall erlägga

träden och utgifter.

som sin andel av driften för befolkningsskyddet i
stadshusbacken. Kostnaderna betalas av staden som i

23.21.30

Räntestöd för kommunernas jordinköpslån (f),

27.000

fredstid hyr landskapets utrymmen.

(27,000)

Föreslås att landskapsstyrelsen skulle medges rätt

Övriga konsumtionsutgifter (f).

ge räntestöd på nya lån till ett belopp av 400,000

20.000

Detta förutsätter dock att nya lån under år

Avser andra utgifter som icke hänför sig till övriga

mera utges.

moment under kapitlet.

tagas de i

I fråga om räntestödets storlek

(4.ooo + 16.000)

samband med behandlingen av

för år 1974 fastställda grunderna.

Anskaffning av maskiner och utrustning (r).

(36.000 + 14.ooo)

50.000
23.21.83

Bostadslån (r).

9,300.000

Anslaget avsett för anskaffningar av maskiner och ut-

(9,300.000)

Bostadslånen för år 1978 föreslås såsom tidigare
för byggande av egnahemshus och mindre lägenheter i

rustning, som ej förutsetts eller inrymts i

:
>

e.o. an-

slaget för självstyrelsegården. Anslaget föreslås
ändrat till reservationsanslag.

våningshus samt till en del även för
av bostäder.
För att nå planmässighet i bost~dsproduktionen
att år 1978 skulle få fattas förhandsbeslut om

23. ÅLANDS TURISTHOTELL
Avlöningar (f).

77.669

(Momentet nytt)

(+ 77.669)

lån för åren 1979 och 1980 till ett högsta belopp

Momentet inrymmer :hotell- och restauranganläggningens

1.000.000 mark för ettvart år,

andel av avlöningskostnaderna för maskin- och gårdskarlspersonalen.

23.23.10

74 -

-

Utgifter för brandväsendet (f),

Fastighetens uppvärmning (f).
250.000

(300.000 -

23.25.

75 -

15.000

50.000)

Beräknad utgift för fastighetens värmekostnader.

(15.000)

Arvodet för landskapets brandskyddsinspektör föreslås
höjt från 400 mark till 500 mark per månad räknat från

23.23.11

Fastighetens övriga drift (f).

1.1.1978, I övrigt inrymmes i

15.000

den i

(15.000)

anslaget utgifterna för

lag förutsatta delegationen för brand- och rädd-

ningsväsendet och kostnaderna för den likaså i

Anslaget oförändrat.

lag

förutsatta flygspaningen under förhållanden då det
23.23.12

föreligger risk för skogsbränder.

Reparation och underhåll.
335.000

(120.000 + 215.000)

För särskilda underhållsarbeten på turisthotellet

Landskapsunderstöd enligt landskapslagen om brand-

såsom yttre och inre målning, reparationer av VVS-

och räddningsväsendet (f),

anläggningar samt för mindre ändringsarbeten enligt

50.000

av landskapsstyrelsen godkänd plan föreslås 335.000

Enligt gällande lag kan t.v. endast kommuner i bär-

mark.

kraftsklasserna 1 -

(50.000)
3 t.o.m. år 1978 erhålla landskaps-

understöd för sina driftsutgifter och lagen berör så23.23.21

lunda f.n.

Brandförsäkring (f).
25.000

(22.000 + 3.000)

Ökningen föranleds av höjda brandförsäkringsvärden.
23.23.29

På åtgärd av landskapsstyrelsen pågår arbetet med den
i

lag förutsatta landskapsomfattande planen för brand-

och räddningsväsendet. I denna regleras bl.a. alarm-

Övriga konsumtionsutgifter,
5.000

fyra åländska kommuner.

centralens verksamhet och kostnader, behovet av sam-

(5.000)

ordning av kommunernas resurser och kostnadsutveck-

Anslaget oförändrat.

lingen för den kommande femårsperioden. Enligt land23.23.70

Anskaffning av inventarier och anordningar (r).

nerna skulle samordna det förebyggande brandskyddet

ändrad)
200.000

(+ 200.000; tb 210.000)

För att möjliggöra en trivsammare restaurangmiljö
föreslås på momentet 200.000 mark, att användas

Omändringsarbeten i

fastigheten (r).
(250.000 -

250.000;

tb

Momentet utgår.

25, BRANDVÄSENDET
23.25.23

Inspektion av anläggningar (f),
15.000

genom att bl,a. inrätta gemensamma brandchefstjänster
på heltid medan de frivilliga brandkårerna fortsättningsvis såsom kommunala avtalsbrandkårer skulle sköta
släcknings- och räddningstjänsten.

ligt av landskapsstyrelsen godkänd plan,
(23.23.74)

skapsstyrelsen vore det till allmän fördel om kommu-

(15.000)

Utgiften motsvaras av inkomster under momentet

-

76 24.03.

- 77 Lokalutgifter (f).
24.01.01

01. CENTRALFÖRVALTNING

1.500

Avlöningar (f).

Anslaget avser lokalutgifter för vissa mindre

545.012

arkiv- och lagerutrymmen.

(549.928 - 4.916)
Minskningen föranleds av att av1o··n1"ngen
för avtalsoch lönechefen överflyttats till moment 23.01.01.

(70.000 - 68,500)

Underhåll av inventarier (f).
20.000

24.01.20

Anslaget oförändrat.

Resor (f).
1 .ooo

(20.000)

( 1. 000)
Annonser och tryckningskostnader (f).

Anslaget oförändrat.

(53.000 + 7.000)

60.000
24.01.22

Kostnader för ADB behandling.
50.000
(50.000)

Ökningen föranleds av höjda kostnader.

Anslaget oförändrat.

Brandför.säkringspremier ( f).
60.000

24.02.30

(36.000 + 24.ooo)

o 2 • SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN

Ökningen föranleds av höjda försäkringsvärden och

Landska·sunderstöd till kommuner i svår belä
330.000
(275.000 + 55.ooo)
I statsverkspropositionen för år 1978 har för

tillkomsten av nya försäkringsobjekt.
Övriga konsumtionsutgifter (f),

ändamål föreslagits 70,000.000 mark.

270.000

(210.öoo + 60.000)

Ökningen föranleds av att större delen av de admi24.02.40

Gästgiverihållningen
2.000

nistrativa kontorsutgifterna för centralförvaltningen
(2.000)

Anslaget föreslås som förslagsanslag.

Anslaget oförändrat.
0

24.03.01

OJ. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRADE ICKE FÖRDELADE
Avlöningar (f).
70,000

under år 1978 kommer att påföras detta moment.

Anskaffning av inventarier (r).
(200.000 -

100.000

100.000)

Anslaget avser kompletteringsanskaffningar för de cen(70.000)

Anslaget oförändrat.

trala förvaltningsorganen i

samband med inflyttningen

till självstyrelsegården.
24.03.04

24.0J.08

Socialskyddsavgifter ( f).
1.850.000
(1.400.000 + 450.000)
Lagstadgad utgift.

Inköp av ,iordområden (r).
300.000
(400.000 - 100.000)
Anslaget avser. inköp för administrativa behov. Föreslås
att landskapsstyrelsen skulle bemyndigas använda an-

Ålandsdelegationen ( f).
45,000

(40.000 + 5.000)
Ökningen föranleds av a 1 lmänna kostnadsstegringar.

slaget jämte tidigare; reserveringar för inköp av tomtoch markområden för\ipl.a. polishus och lantrådets ämbetsbostad.

\
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- 78 24.03.95

Avskrivningar av lån (f).

2.000

NINGSOMRÅDE

(2.000)

Anslaget oförändrat.

24.03.96

~~~=g~~~~~;=~~~=~~~g~X~~g~X~~k~~~g~~g=~g~x~~r;

===========

Den överenskommelseförordning, för vilken redogjordes
i

På lag grundade utgifter,
_ vilka icke a··r upp t agna
såsom särskilda poster i budgeten

5.000
Anslaget oförändrat.

(5.000)

förslaget till årsstat för år 1977, och som går ut

på bl.a. att de uppgifter som enligt rikslagstiftningen ankommer på social- och hälsovårdsministeriet,
socialstyrelsen och länsstyrelse skall handhas av landskapsstyrelsen, har ännu inte färdigbehandlats i

riks-

instanserna. Landskapsstyrelsen avser att såsnart förordningen utfärdats komma med förslag till åtgärder beträffande de förvaltningsuppgifter som överförts till
landskapet.

01. CENTRALFÖRVALTNING
Avlöningar

(f).

I

(379.010 + 21.174)
400.184
I det under kapitelmotiveringen berörda förslaget till

I

i I'

överenskommelseförordning ingår stadgande om att vid

I

landskapets byrå för socialvårdsärenden skall finnas en
socialinstruktör. Så snart överenskommelseförordningen
slutbehandlats och trätt i kraft avser landskapsstyrelsen att komma med förslag om åtgärder i

anledning härav.

Lokalutgifter (f).

(17.000 -

17.000)

Momentet utgår.
Resor (f).

12.000

(12.000)

Anslaget oförändrat.
Till landskapsstyrelsens disposition.

(20.000)
20.000
På momentet föres även utgifterna för viss informationsoch skolningsverksamhet samt utredningar,

som hänför sig

till social- och hälsovårdsavdelningens förvaltningsområde.
Övriga konsumtionsutgifter.

2.000

(9.000 - 7.000)

På momentet reserveras anslag för sådana konsumtionsutgifter som icke kommer att belasta momentet 24.03.29.
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25.03.
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Byrån för socialvårdsärenden.
Landskapsunderstöd för vård av psykiskt utvecklings02. INVALIDVÅRD
25.02.50

störda (f).

Egentlig vård (f).
280.000

430.000
(250.000 + 30.000)

På momentet föres bl.a •. invalidvård i

form av hjälp-

medel för invalids personliga bruk, vissa kostnader

(420.000 + 10.000)

Anslaget avser stöd åt Backaskolan med skyddad verkstad samt övrig vård, innefattande boendeservice samt
hobby- och rekreationsverksamhet.

för boendeservice och av transportservice. Momentet·
inrymmer även kostnader för vård vid Folkhälsans nya
rehabiliteringsavdelning i Helsingfors, där verksamheten närmast är inriktad på barn och unga. Vidare
går bidrag för anpassningsträning.

Landskapsunderstöd för barn- och ungdomsvård och
-fostran (f).

(Rubriken ändrad)

5.000

(3.000 + 2.000)

Anslaget avser landskapsunderstöd för vissa former av
öppen barn- och ungdomsvård.

25.02.51

Invalidpenning (f).
370.000

(330.000 + 40.000)

Ökningen föranleds av ökat antal invalidpenningar
höjning av

invalidp~ningens

belopp.

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER
Socialvårdsinspektionen (f).
3.500

25.02.83

Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (f).
30.000

(3.500)

Anslaget oförändrat.

(30.000)

Anslaget avsett för invaliders studie- och
enligt motsvarande grunder som i

riket.

Landskapsandel och ersättningar för socialhjälpsutgifter (f).
90.000

(73.000 + 17.000)

Avser landskapsandel och ersättningar till kommunerna
03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN
25.03.30

för vissa utgifter enligt socialhjälpslagen.

Landska sandel och -understöd för hemvårdsverksamhet
380.000

(330.000 + 50.000)

Allmän rättshjälpsverksamhet (f).

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar

75.000

av att·numera ges bidrag även för resor. Föreslås

Avser ordinarie medels bidrag för rättshjälpsverksam-

år 1978 ingen ny tjänst får godkännas inom ramen för"

het en.

(70.000 + 5.000)

landskapsunderstödet.
Landskapsunderstöd för arbetarnas semesterorganisa25.03.31

Landskapsandel och -understöd för barndagvård (f).

tioners verksamhet (r).

(Rubriken ändrad)

'.30.000

1.850.000

(1.600.000 + 250.000)

(30.000)

Anslaget oförändrat.

Ökningen föranleds av nedanstående av dagvårdsplanen
föranledd ny verksamhet:

Landskapsunderstöd för lantbrukar- och småföretagarbe-

Kommunalledd familjedagvård omfattande 30

folkningens semesterorganisationers semesterverksamhet (r).

Barndaghem, 52 platser från 1.8.1978.

4.ooo

(9.500 - 5.500)

Föreslås att stöd för ny personal icke skulle få

Anslaget minskat med beaktande av att anslaget t.v.

för annan än denna nya verksamhet.

inte utnyttjats. I statsverkspropositionen har för
ändamålet upptagits 440.000 mark.

25.04.50

Bostadsbidrag (f).
850.000

25.10.
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sköter poliklinisk verksamhet. Operationer skulle
(650.000 + 200.000)

dock utföras i

alltmer ökande omfattning. Några se-

Bidrag utges enligt landskapslagen om t"ll
i
ämpning av

parata vårdplatser skulle icke grundas år 1978 utan

lagen om bostadsbidrag (63/75).

patienterna skulle vårdas på andra vårdavdelningar,
främst barnavdelningen och kirurgiska avdelningen.

25.04.51

Understödjande av nykterhetsarbetet.

Den nya överläkaren skulle få planera den fortsatta

22.400

verksamheten med syfte att inom de närmaste åren av-

(22.000 + 400)

Anslaget beräknat enligt 1 mark per invånare i

land-

skilja speciella vårdplatser för vuxna patienter.

skapet.
Med hänvisning till vikten av att
25.04.53

öronläkarverksam~

Understöd för anordnande av semester åt överansträn

heten ordnas på ett tillfredsställande sätt föreslås

husmödrar.

att

1. 800

e.o. överläkartjänst för öron-, näs- och hals-

(1.800)

sjukdomar i

Anslaget oförändrat.

löneklass B 3 inrättas vid sjukhuset räk-

nat från 1.4.1978.
25.04.54

Vård av de m som miss
· b ru k ar berusningsmedel.
30.000

(30.000)

För anestesivården har sjukhuset f.n.

endast 1 special-

sjuksköterska med anestesiutbildning. På grund av verk-

Anslaget oförändrat. Utgifterna pa momen t e t k ommer do
0

att öka då den föreslagna överenskommelseförordning,
varom redogjordes i kapitelmotiveringen, trätt i kraf'

samhetens betydelse -

intervjuer av och information till

patienter som skall opereras, övervakningen vid narkos
och övervakning vid uppvaknandet och därefter -

är en

personalförstärkning på området av nöden. På grund härav
10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS
25.10.01

föreslås att
1 e. o. specials,iukskötersket.iänst i

Avlöningar (f).
11.573.492

(10.017.414 + 1.556.078;tb

Öronläkarverksamheten har sedan början av 1970-talet
skötts av läkare från andra orter, som haft mottagningar på sjukhuset. Efterhand har ver k samheten utvid;
gats att omfatta operationer, dock
läkarens mottagning under år 1976 var 1737, antalet
operationer 114 och antalet audiogram 401. Patienter
har man dock fortlöpande nödgats remittera
kliniken vid Åbo Universitets centralsjukhus för vård
och samtliga något större öron-, näs- och halsoperationer har utförts där. Sjukhus·et

be~ömer situatione

sådan att patientunderlaget på Åland är tillräckligt ~
för att motivera inrättande av en öronöverläkartjänst
vid sjukhuset.
Öronläkarverksamheten skall enli"gt

löne-

klass V 14 inrättas räknat från 1.4.1978.
För öron- och ögonläkarverksamheten har sedan ett antal
år tillbaka funnits två deltidsanställda sjuksköterskor.
Då öronläkarverksamheten nu föreslås utbyggd måste även
sjukvårdsresurserna i

omfattning. Antalet patienter på öron-, näs- och hals;

anestesi i

övrigt för öronsjukvården utökas

något. Landskapsstyrelsen föreslår på grund härav av
två deltidstjänster som sjuksköterskor skulle ändras
till heltidstjänster. Detta föreslås ske genom inrät~
tandet av
2. e. o. s,iukskötersket,i änster i

löneklass V 13 för

öron-, näs- och halssjukdomar från 1.4.1978. På grund
härav föreslås att anslaget under tillfällig arbetskraft
för 2 deltidss,iukskötersket,iänster utgår.
För tillfällig arbetskraft har reserverats medel enligt

· khus 1 edningen
·
SJU

fungera så att överläkaren till en början i huvudsak

följande:

1

·.ll:·'.

m
•. . ' 1

111

25.10.
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V 6

19.596

(313.000 + 87.000)

400.000

V 8

20.652

Då klädbidragsersättningen ersättes av att arbets-

Löneuträknare

V 8

20.652

givaren anskaffar arbetskläder erfordras ett särskilt

Dietkokerska

V 7

20. 100

tillägg till utgifterna för klädförrådet. Tillägget

Storstädning

12.000

har beräknats till 50.000 mark.

Anestesiläkare för vissa
tider

30.000

Amanuens, obst.-gyn.avd.
sommartid

6.ooo

25 vt

Sömmerska

14.ooo

I! ,

Underhåll och årsanskaffningar.

Extra personal för patientinskrivningar

Tillfällig telefonist,

•

Tvätt och städning.

( 11 9. ooo· + 11 • ooo)
130.000
Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

6.500

Reservering för tillfällig
arbetskraft för vårdavdelningar

Till landskapsstyrelsens disposition.

•50. 000
50.000

( 50. 000)

Anslaget oförändrat.

199.500
25.10.04

Sociala avgifter

Övriga konsumtionsutgifter.

(f).

1. 100. 000

(950.000 + 150.000)
På momentet har t1"llkomm1·t u t gifterna
·
för
grupplivförsäkring.

25.10.05

(297.000 + 83.000)
380.000
Ökningen föranleds bl.a. av allmänna kostnadsstegringar och av att sjukhuset förlorat sin fribrevsrätt.

Pensioner. (f).

Anskaffning av inventarier (r).

1.100.000

(800.000 + 300.000)

Beräknade pensionsutgifter.

350.000

(500.000 -

150.000)

Sjukhusets anslagsäskanden omfattar apparatur för

665.000 mark, däribland ett undersökningsbord till
25. 10.10

Byggnadernas drift (f).

700.000

röntgenavdelningen för 323.000 mark. Då utredningar

(605.000 + 95.000)

Ökningen föranleds av a 11 manna
··
k os t nadsstegringar.

om denna anskaffning pågår har landskapsstyrelsen i
detta skede icke ansett sig kunna uppta anslag för
densamma. För anskaffningar föreslås på grund härav

25. 10. 21

Kosthållningen

350.000 mark. Anskaffningarna skulle få ske enligt

500.000

(380.000 + 120.000)
Ökningen föranleds framfo··r allt av stegringen
medelspriserna,

som stigit mer än den allmänna

anskaffningsplan som uppgöres av sjukhusstyrelsen
och godkännes av landskapsstyrelsen sedan budgeten
för år 1978 antagits.

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

25.10.22

1.280.000

Terapiutgifter

1. 841. 000

(1.689.000 + 152.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

(1.500.000 - 220.000)

För fullföljandet av om- och tillbyggnaden av köksavdelningen vid sjukhuset erfordras utöver vad som tidigare
budgeterats 1.280.000 mark. Byggnadsarbetena beräknas begynna hösten 1977. För byggnadsprojektet har redogjorts

ijl.'

i

li11',

1

tidigare budgeter, bl.a. ordinarie årsstaten för år

1977_ och i

första tillägget till densamma.

1;

i:1
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I
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25.10.75

Grundförbättring av byggnader (r).

(Momentet nytt).

Pensioner (f).

(+ 240.000)

240.000

25. 11.

- 87 -

- 86 -

250.000

För att tillfredsställande ordna operationsavdel-

(200.000 + 50.000)

Ökningen föranleds av höjda

pensionsbelopp.

ningens ventilationssystem föreslås 240.000 mark.
Byggnadernas drift (f).

Ett anslag om 250.000 mark har även begärts för en

175.000

grundlig reparation av obstetrisk-gynekologiska

(132.000 + 43.000)

Utgiften utgör sanatoriets beräknade andel i byggna-

delningen. Enligt den av landstinget omfattade 5-års

dernas drift.

planen för landskapets hushållning skulle nämnda av-,
delning repareras år 1979. Med hänsyn härtill men

Kosthållningen (f).

även till att en omfattande omdisponering av utrymmena i

230.000

sjukhuset blir aktuell de närmaste åren ,

Ökningen föranleds av höjda livsmedelspriser.

har landskapsstyrelsen ansett sig icke kunna föreslå anslag för en grundreparation i
I

1978 års budget.

Terap~utgifter (f).

350.000

samband med omdisponeringen av utrymmen inom sjuk-

(318.000 + 32.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

huset har aktualiserats frågan om ett nytt tvätteri,
gemensamt för sjukvårdsinrättningarna i

(175.000 + 55.000)

landskapet

eller övergång till köpande av tvättjänster. Denna

Underhåll och årsanskaffningar.

fråga utreds som bäst.

70.000

(60.000 + 10.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.
25.10.76

Byggande av förråds- och lagersk,iul.

(+ 16.000)

16.000

• 11 • 24

Tvätt och städning.

För byggande av ett förråds- och lagerskjul

28.000

och redskap som ur brandskyddssynpunkter inte bör

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

varas i

(25.000 + 3.000)

andra sjukhusets utrymmen föreslås 16.000
Till landskapsstyrelsens disposition.
3.000

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM
25. 11 • 01

Oförändrat anslag.

Avlöningar (f).
2.338.702

(2.081.884 + 256.818)

Föreslås att en e.o. vårdbiträdestjänst i

löneklass

vid geriatriska avdelningen ombildas till
ditionsskötartjänst i

(3.000)

löneklass V 9.

Övriga konsumtionsutgifter.
40.000

(35.000 + 5.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

av att personalstrukturen på avdelningen bättre bör
svara verksamhetens art. För närvarande
ning för konditionsskötare men icke för

Anskaffning av inventarier.
2.000

(4.700 -

2.700; tb 24.ooo)

För 1 st TNS-apparat för transkutan nervstimulering
25.11.04

föreslås 2.000 mark. Apparaten användes vid kroniska

Sociala avgifter (f).
225.000

(2po.ooo + 25.000)

smärttillstånd.

Momentet inrymmer lagstadgade och avtalsenliga

,I'

(25.11.74)

25.13.

- 89 -

- 88 Grundreparationer av byggnaden (r).

(210.000 - 210.000)

13. MENTALVÅRDEN
Utgifter för landskapets platser i

(159.000)

159.000

Momentet utgår.

Grelsby s.iukhus

Anslaget oförändrat.

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ
25.12.01

Avlöningar (f).

hus (f).

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

(2.600.~oo + 300.000)
2.900.000
Beräknad lagstadgad landskapsandel.

Sociala avgifter (f).

.. u
Landska san d e 1 f or

148.401

25.12.04

15.000

(135.503 + 12.898)

(13.000 + 2.000)

Lagstadgad utgift.

25.12.10

Landskapsandel för upprätthållande av Grelsby sjuk-

0

f

(170.000 + 50.000)

220.000

•Beräknad lagstadgad landskapsandel.

Byggnadernas drift (f).

17.500

ra··ttha llande av Ålands vårdb rå

Landskapsandel för ombyggnad vid Grelsby sjukhus (f).

(15.000 + 2.500)

Utgör tuberkulosbyråns andel av byggnadernas drift.

(Momentet nytt}

(+ 800.000)

800.000

Anslaget avser ombyggnadsarbeten vid Grelsby sjukhus,

25.12.22

Terapiutgifter (f).

109.000

där andra och tredje våningen i huvudbyggnaden ombyg-

(91.000 + 18.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

25.12.23

Underhåll och årsanskaffningar.

3.500

( 3. 500)

Anslaget oförändrat.

25.12.24

0

personalen.

14. FOLKHÄLSOARBETET
Landskapsandel och understöd för hälsocentralens
verksamhet (f).

(2.800.000 + 400.000)
3.200.000
Utgöres av beräknad landskapsandel och beräknat land-

Tvätt och städning.

3.500

ges oc h saneras. Ll. kasa anordnas sociala utrymmen för

(3.000 + 500)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

skapsunderstöd. Anslaget inrymmer även landskapsandel
för den temporära långvårdsavdelning som. inrättats hösten 1977. Föreslås att landskapsandel för ny personal

25.12.25

Skärmbildsfotografering (f).

15.000

(22.000 - 7.000)

Beräknad utgift.

utöver den som erfordras för den hösten 1977 i

tempo-

rära lokaliteter inrättade långvårdsavdelningen, icke
skulle ges inom ramen för denna budget. Det personalantal för vilken statsandel skall ges för långvårds-

25.12.28

Till landskapsstyrelsens disposition.

500

(500)

avdelningen avser landskapsstyrelsen att ange i

till-

lägg till årsstat.

Anslaget oförändrat.
Landskapsandel för hälsocentralens anläggningskost-

25.12.29

Övriga konsumtionsutgifter.

22.000

(19.000 + 3.000)

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar.

nader (r).

(1.000.000 + 1.500.000)
2.500.000
Kostnaderna för folkhälsoförbundets långvårdsavdelning

•

-- - -----
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25,13.

- 89 -

- 88 13. MENTALVÅRDEN
(25.11.74)

Grundreparationer av byggnaden (r).

(210.000 -

210.000)

Ut ifter för landska

159.000
Momentet utgår.

25.12.01

latser i Grelsb

s 'ukhus

f '

(159.000)

Anslaget oförändrat.

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ

Landskapsandel för upprätthållande av Grelsby sjuk-

Avlöningar (f).

hus (f).

148.401

(135.503 + 12.898)

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

-2.900.000

( 2. 600 •. 000 + JOO, 000)

Beräknad lagstadgad landskapsandel.
!

rätthållande av Alan d s va' rdb rå
0

25.12.04

Landska sandel för u

Sociala avgifter (f).

15.000

(13.000 + 2.000)

Landska sandel för omb

Byggnadernas drift (f).

17.500

( 170. 000 + 50. 000)

•Beräknad lagstadgad landskapsandel,

Lagstadgad utgift.

25.12.10

220.000

f •

(15.000 + 2.500)

Utgör tuberkulosbyråns andel av byggnadernas drift.

ad vid Grelsb

s 'ukhus

f

•

(Momentet nytt)

800.000

(+ 800.000)

Anslaget avser ombyggnadsarbeten vid Grelsby sjukhus,

25.12.22

där andra och tredje våningen i huvudbyggnaden ombyg-

Terapiutgifter (f).

109.000

(91.000 + 18.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

ges och saneras. Likaså anordnas sociala utrymmen för
personalen.
1_1

,,

I.·
1

25.12.23

Underhåll oqh årsanskaffningar.

3.500

(3.500}

Anslaget oförändrat.

14. FOLKHÄLSOARBETET

verksamhet (f).

3.200.000
25.12.24

(2.800.000 + 400.000)

Utgöres av beräknad landskapsandel och beräknat land-

Tvätt och städning.

3.500

. : I

Landskapsandel och understöd för hälsocentralens

(3.000 + 500)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

skapsunderstöd. Anslaget inrymmer även landskapsandel
för den temporära långvårdsavdelning som inrättats hösten 1977. Föreslås att landskaps andel för ny personal

25.12.25

Skärmbildsfotografering (f).

15.000

(22.000 - 7.000)

utöver den som erfordras för den hösten 1977 i temporära lokaliteter inrättade långvårds avdelningen, icke
skulle ges inom ramen för denna budget. Det personal-

Beräknad utgift.

'

0

d

antal för vilken statsandel skall ges för langvar s-

25.12.28

Till landskapsstyrelsens disposition.

500

(500)

Anslaget oförändrat.

25.12.29

lägg t i l l årsstat.
Landskapsandel för hälsocentralens anläggningskost-

Övriga konsumtionsutgifter.

22.000

avdelningen avser landskapsstyrelsen att ange i till-

(19.000 + 3.000)

Ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar.

nader (r).

2.500.000

( 1 • 000. 000 + 1 • 500. 000)

Kostnaderna för folkhälsoförbundets långvårdsavdelning

I

-
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25.20.

91 -

norrom centralsjukhuset inklusive inventarier beräkna

Landskapsandel för avlönande av arbetarskyddsinspek-

till 9,5 milj. mark och landskapsandelen till ca 4,7 1,
milj. mark. Med beaktande av tidigare outnyttjade rese

tör (f).

veringar ca 1.300.000 mk föreslås i

1978 års årsstat

2.500.000 mark. Detta betyder att år 1979 måste ytter-

(22.000; tb 16.500)
22.000
Anslaget oförändrat. Föreslås att år 1978 ingen ny
tjänst får godkännas inom ramen för landskapsandelen.

ligare budgeteras 1.000.000 mark för att täcka
Landskapsunderstöd för kommunalveterinärers avlöningar

behovet.

och resekostnader (f).
25.14.32

Ersättn1ng för kostnaderna för bekämpande och vård av
vissa sjukdomar (f).
16.000

(11.000 + 5.000)

(90.000 + 10.000; tb 90.000)
J00.000
Ökningen föranleds bl.a. av ökade resekostnader för
veterinärerna framförallt för mottagningar i

skärgården.

Ökningen föranleds främst av att lagstadgat stöd som

Föreslås att år 1978 ingen ny tjänst får godkännas inom

tidigare belastat

ramen för landskapsandelen.

momentet 25.14.JO överförts till

detta moment.
Landskapsandel till kommunerna enligt lagen om m,iölk15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER
25.15.50

Understöd för ambulansflygningar.
100.000

jour- och servicekostnader, vilka kostnader inte ersätts ur sjukförsäkringsmedel.
Understöd till Föreningen Folkhälsan r.f.

4.ooo

(4.ooo)

Anslaget oförändrat.
25.15.52

Landskapsunderstöd för
ZJ.000

K~mlinge

läkemedelsförråd.

(+ 23.000; tb '20.000)

Ökningen motsvarar de allmänna kostnadsstegringarna.
Byrån för livsmedelshygien.
20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD
25.20.01

Avlöningar ( f).
40.800

(40.800)

Anslaget oförändrat.
25.20.30

Landskapsandel för avlönande av hälsoinspektörer (f).
90.000

(90~000;

50.000

(45.000 + 5,000)

Ökningen föranleds av höjda lönekostnader.

(100.000)

Anslaget avser understöd för Ålands skärgårdsflygs

25.15.51

provs undersökningskostnader (f),

tb 52.500)

Anslaget oförändrat. Föreslås att år 1978 ingen ny
tjänst får godkännas inom ramen för landskapsandelen.
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~~~=~~~!~~~!~~~!~~LNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

tjänst liksom för övriga läromedelscentralsutgifter.
Därmed utgår tidigare anslag för deltidstjänst.

01. CENTRALFÖRVALTNING

Sociala avgifter (f).

Avlöningar (f).

(1.700 + 600)
2.300
Momentet inrymmer sociala kostnader, i vilka kommu-

-------------===========================

26.01.01

26.02.

- 93 -

898.556

(773.493 + 125.063; tb

nerna skall deltaga.

I anslaget ingår medel för avlönandet av en extra
skolinspektör med uppgift att planera utbildningen

.Kostnader för direktionen för läromedelscentralen.

på gymnasialstadiet. Avlöningen har beräknats enligt B 1 eller motsvarande den löneklass som gäller

(Momentet nytt)

vid länsstyrelsens skolavdelningar. Förenämnda pla-

(+ 3.000)
3.000
Avser direktionens sammanträden och resekostnader.

neringsuppdrag beräknas fortgå under hela år 1978.
Anslag för ämneskonsulenter föreslås enligt följande:
Konsulent i svenska 7 månader

,Lokalutgifter (f).
(33.000 - 18.600)
14.400
På momentet föres den beräknade hyran för läro-

Konsulent i matematik

5 månader
Konsulent i miljövård 12 månader (deltid)
26.01.20

medelscentralen.

Resor (f).
33.000

Bibliotek och AV-material.
(33.000)

(63.700 - 1.700)
62.000
För anskaffningar och utrustning till läromedels-

Anslaget oförändrat.

centralen föreslås 62.000 mark.
26.01.28

Till landskapsstyrelsens disposition.
30.000

(62.000 - 32.000)

Fortbildningskurser för grundskollärare.

Minskningen föranleds av att anslaget för planering

(39.000 - 39.000)

av utbildningen på gymnasialstadiet nu föreslagits

Momentet flyttat till 26.23.22.

gå under momentet 26.01.01.
Övriga konsumtionsutgifter.
26.01.29

Övriga konsumtionsutgifter.
15.000

(Tid. delvis

(+ 15.000)

skoi'byråns kopieringsutgifter, som nu föreslås påförda momentet 26.01.29.

Allmänna byrån och skolbyrån.

03. ÅLANDS LYCEUM

02. LÄROMEDELSCENTRALEN (Kapitelrubriken ändrad)

24.356

(18.554 + 5.802)
För läromedelscentralen föreslås inrättad

Avlöningar ( f) •

i

0
biträdestjänst i löneklass V 9 räknat f ran
1 • 8 • 197 8 •.·'•
Tjänsten inrättas under förutsättning att de

% för

• 03.01

(1.036.051 + 165.747)
1.201.798
På grund av vikten av att all undervisning i finska

Avlöningar (f).

kommunerna deltar i kostnaderna med 75

19.000)

Momentet har tidigare inrymt framförallt utgifter för

Avser närmast kopieringsutgi"fter och prenumerationer
av tidskrifter.

26.02.01

(25.000 -

6.ooo

denna

gymnasiet kontinuerligt ledes av kompetent fast an-

ställd personal föreslås att en e.o. yngre lektorstjänst i

finska inrättas från 1.8.1978 i

löneklass

C 31. För tjänste.n finnes f.n. behov av undervisning
under 15 veckotimmar. Återstoden av undervisningsskyl-

- 94 digheten skulle ordnas i

samverkan med Marieh amns
stadieskola. På grund av t Jans
· ··
t ens b eroende av att

'1

li
'I

undervisningen kan bibehållas med unde rvi sningsgrtl.
föreslås att den t.v. icke skulle få besättas anna

i
.

26.04.
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än t.f •

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK
Avlöningar ( f).

748.134

(568.620 + 179.514)

Ökningen föranleds framförallt av allmänna lönejusteringar. Av sifferstaten framgår nytillkomna

1

arvoden för prorektor

26.03.10

och klassföreståndare.

Byggnadens drift (f).

160.000

(150.000 + 10.000)

Ökningen föranleds av höjda bränslepriser.

Avlöningar för extra kurser (f).

23.000

(13.500 + 9.500)

Kursernas art och kostnader framgår av sifferstaten.

26.03.13

Byggnadens underhåll.

68.390

(63.000 + 5.390; tb

För fortsatta reparationer av skolans ytterväggar
föreslås 40.000 mark, för underhåll av VVS-anläggni

Lokalutgifter (f).

26.500

(19.630 + 6.870)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringgr_.,

och brandanordningar 14.390 mark och för årliga reparationer i klassrum och korridorer 14.ooo mark.

26.03.19

23.300

Tryckningskostnader (f).

6.ooo

Byggnadens underhåll.

(30.500 - 7.200)

För ännu inte slutförda arbeten i

(5.000 + 1.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

elevernas sällskaps-

rum föreslås 11.000 mark, för inredning av utrymmet för
skolans arkiv 11.400 mark, för reparation av skolans
vattentak 13.200 mark och för årligt underhåll 11.000

26.03.21

Undervisningsmateriel och

50.000

bibliotek.

(45.000 + 5.000)

mark. Sjöfartsläroverkets andel utgör hälften eller

23.300 mark, återstoden hänför sig till tekniska skolan.

För förbrukningsmateriel för undervisningen
övrig undervisningsmateriel föreslås 50.000 mark.

Annons- och tryckningskostnader (f).

9.000
26.03.28

Till landskapsstyrelsens disposition.

4.ooo

Undervisningsmateriel och bibliotek.

Övriga konsumtionsutgifter.

19.000

(11.000 + 1.100)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

Underhåll av utrustning.

Anskaffning av inventarier.

8.800

12. 100

(19.000)

Anslaget oförändrat.

26.03.70

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

(4.ooo)

Anslaget oförändrat.

26.03.29

(7.000 + 2.000)

( 11 • 600 - 2. 800 L

En ny centralradioanläggning med förstärkare
ningsapparater föreslås för 5.000 mark. Den
anläggning från år 1962, som är olönsam att

12.000

(12.000)

Anslaget oförändrat.
Kostnader för brandskyddskurs.

12.000

(12.000)

Anslaget oförändrat.

För övriga anskaffningar föreslås J.800 mark.

:

1,

I:

I

i·I il

: 111

··1'I1 ·1!
1
1

'·

'111
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:~i?'1.t 1 , I
I

.
I

i
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26.04.27
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Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f).

(+ 160.000; tb 105.000)

160.000

För rubricerade utgifter föreslås 160.000 mark. Ut-

26.05.
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Lokalutgifter (f).
(27.000 + 5.000)
32.000
Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

betalningar sker enligt enahanda grunder och förutsättningar som i
26.04.28

riket.

Byggnadens underhåll.

Till landskapsstyrelsens disposition.
7.000

(30.500 - 7.200)
23.300
Se motiveringen under moment 26.04.13.

(7.000)

Anslaget oförändrat.

Annons- och tryckningskostnader (f)'.
9.000

26.04.29

Övriga konsumtionsutgifter.
9.810

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

( 8 • 300 + 1 • 510)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.
Anskaffning av inventarier och utrustning.
10.000

,Undervisningsmateriel och

bibliotek.

(13.200 + 1.300)
14.500
Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

(18.330 - 8.330)

Till radiotelegrafistlinjen föreslås anskaffning av

Laboratoriernas driftskostnader (f).

en perforator (skrivare för telegrafiband) för 10.000

17.000

mark.

Ökningen föranleds av stegrat underhåll och reparationer

Anslag för radarsimulator avser landskapsstyrelsen

av laboratorieutrustningen.

att uppta i

: I

(7.000 + 2.000)

(13.000 + 4.ooo)

tilläggsbudget under år 1977, då utredKostnader för brandskyddskurs (f).

ningarna om anskaffningen är klar.

24.ooo

(21.700 + 2.300)

Föreslås liksom tidigare anslag för kurser i
05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA
26.05.01

Genom anslaget får eleverna i klass III genomgå en 3-

Avlöningar (f).
651.461

brandskydd.

dagars kurs och eleverna i klasserna I och II en 1-dags
(589.658 + 61.803)

utbildning.

Föreslås anslag för inrättande av en e.o. tjänst som
assistent i

löneklass C 41 räknat från 1.8.1978.

Användnin

av dator vid undervisnin en

f

• (Momentet nytt)

skolan till lika delar, varför hälften av lönekostna-

(+ 37.200)
37. 2c;)Q
Anslag för rubricerat ändamål har tidigare ingått i

derna observerats under momentet 26.06.01.

momentet 26.05.29. På grund av utgiftspostens storlek

ten skulle delas mellan tekniska skolan och sjömans-

Ökningen föranleds i

övrigt av allmänna lönejusterin~,

föreslås ett särskilt moment. Utgifterna har beräknats

Under momentet ingår även anslag för direktionens sam,

enligt följande:

trädesarvoden.

1 • Apparathyra

6.800 mark

2. Driftskostnader 30.400 mark
26.05.02

Avlöningar för extra kurser (f).
70.700

(72.200 -

1.500)

Minskningen föranleds av att kursavgifterna för
nas fortbildningskurser förts till ett särskilt
under utbildningsavdelningen.

Elevernas inkvarterin s- och resekostnader

f

•

(+ 185.4001 tb 170.000)
185.400
Ersättningarna föreslås att utgå enligt enahanda grunder och förutsättningar som i riket.

- 98 26.05.28

Till landskapsstyrelsens disposition.

11.000

26.06.
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Reparation och underhåll av maskiner. och inventa-

( 11 • 000)

rier.

Anslaget oförändrat.

(Rubriken ändrad)

12.000

(12.000)

Anslaget oförändrat.

26.05.29

Övriga konsumtionsutgifter.

8.800

(22.200 -

Underhåll av fastigheten.

13.400)

Minskningen föranleds av att kostnaderna för dator

15.000

(Momentet nytt)

(+15.000)

Avser normalt årligt underhåll.

vid undervisningen föreslagits få eget moment.
Annons- och tryckningskostnader (f).

26.05.70

Anskaffnin

av laboratorieutrustnin

27.600

och inventarier

(21.600 + 6.ooo)

16.000

(14.ooo + 2.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag.
För anskaffning av utrustning för stilleståndskon-

Bibliotek och undervisningsmateriel.

servering av ånganläggningen föreslås 6.500 mark och

13.500

för avluftningsrör till ånganläggningens dagtankar

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

( 1 2. 100 + 1 • 400)

2.000 mark, för ett doppmotstånd och elutrustning som
belastning i maskinlaboratoriet 2.800 mark och
digbyggnad

av en pumpprovbänk 2.000 mark. För

nad av simulatorn för Stalelectronikanläggningen före-

Arbetsverksarnhet (f).

(44.ooo + 6.ooo)

50.000

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

slås 10.000 mark samt för anskaffning av nödvändiga
mät:instrument

och apparater till ellaboratoriet 3.000

Elevernas kost,

transport och logi (f).

mark, för en apparat för bestämning

491.900

(475.500 + 16.400)

koefficienten för metaller 700 mark och för smärre an-·

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

skaffningar 600 mark.
Kostnader för brandskyddskurs (f).

14.ooo

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

(Momentet nytt)

(+ 14.ooo)

Anslaget avser kostnader för deltagande i brandskydds-

26.06.01

Avlöningar (f).

1.293.646

kurser vid Berga eller Obbnäs brandövningsstationer.

(1.056.078 + 237.568)

Under momentet föreslås hälften av lönekostnaderna
den under momentet 26.05.01 föreslagna assistenttjänsten vid Ålands tekniska skola.
Ökningen föranleds i
je•

Till landskapsstyrelsens disposition.

5.000

(5.000)

Anslaget oförändrat.

övrigt av allmänna

Fördelningen av de olika löneutgifterna framgår av

Övriga konsumtionsutgifter.

ferstaten.

18.700

(18.700)

Anslaget oförändrat.

26.06. 10

Lokalutgifter (f).

170.000

(1;:10.000 + 20.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

Anskaffning av invP-ntarier och maskiner.

200. 000,

(117.500 + 82.500)

För anskaffning av hydraulik- och pneumatikutrustning
gemensam för sjöskolorna föreslås 150.000 mark och för
övriga anskaffningar 50.000 mark.

-

-

100 -

-

Råvaror för kundarbeten (f).

07. ÅLANDS YRKESSKOLA
26.07.01

101

56.000
Avlöningar (f).

(51.000 + 5.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

1.752.284

(1.838.678 - 86.394)
Minskningen beror till största delen på att

Råvaror för övningsarbeten.

för dag- och kvällskurser minskat.
26.07.04

4.250

Utgifterna för år 1976 var enligt bokföringen 3.160
Socialskyddsavgifter (f).
163.000

mark. Anslaget för år 1977 beräknas kunna minskas.

(163.200 -

200)

Lagstadgade utgifter.

Elevbespisningen (f).
136.500

Pensioner (f).
80.000

30 anställda, för vilka sistnämnda inkomst beaktats på
momentet 12.26.07.2.

Byggnadernas drift (f).
217.000

Elevhem och elevernas reseersättning (f).
(207.500 + 9.500)

318.680

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.
26.07.11

(102.375 + 34.125)

Anslaget avser beräknade kostnader för 170 elever och
(23.000 + 57.000)

Ökningen föranleds framförallt av ökat antal
26.07.10

(6.500 - 2.250)

(Rubriken ändrad)

(256.025 + 62.655)

Av anslaget beräknas åtgå för hyreskostnader 128.250
mark, för måltidskostnader 140.430 mark och till ele-

Re aration och underhåll av maskiner och
19.000

"tt. ningar
·
enl. FFS 641/75 och FFS 195/76
vernas reseersa

(17.000 + 2.000;

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

50.000 mark.
·
Brand-, olycksfalls- och grupplivförsäkringspremier (f).

Re aration och underhåll av b
50.000

ader och

(39.000 + 11.000)

Ökningen avser att möjliggöra nödvändiga
och reparationsarbeten.
26.07.19

(10.500 + 1.500)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.
26.07.21

Undervisningsmateriel och bibliotek.
55.000

41 •. 000

(35.000 + 6.ooo)

Såsom av momentets rubrik framgår omfattar momentet
även kostnader för grupplivförsäkringspremie för an-

Annons- och tryckningskostnader (f).
12.000

(Rubriken ändrad)

(50.000 + 5.000)

Ökningen beaktar närmast allmänna

ställda.
.
"t"ion fo""r yrkesskolan.
Till landskapsstyrelsens d isposi
_
20.000

(20.000)

Anslaget oförändrat.
Övriga konsumtionsutgifter.
22.000
(20.000 + 2.000)
Ökningen föranleds av allmänna kostnadss.tegringar.

26.07.22

Arbetsredskap.
33.000
Anslaget oförändrat.

(33.000)

Anskaffning av inventarier och maskiner (r).
230.000

(90.000 + 140.000; tb 4.ooo)

För anskaffning av inventarier och maskiner har direktionen begärt 302.650 mark för sammanlagt ett 80-tal
olika anskaffningar.

För anskaffning av en ny svarv,

Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f).

som ersätter en

Ersättningarna föreslås att utgå enligt enahanda

20.000 mark. Bilen ersätter en Ford Transit-bil av
årsmodell 1962.

grunder och förutsättningar som i

riket.

Landskapsstyrelsen föreslår dessutom 135.000 mark

Till landskapsstyrelsens disposition.

anskaffningar enligt prioritering som göres av sko-

4.ooo

lans direktion.

Anslaget avser oförutsedda utgifter.

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA

Övriga konsumtionsutgifter.

271.362

(23.000 + 1.000; tb 8.ooo)

Momentet inrymmer kostnader för elevtransporter mellan

(254.504 + 16.858)

lantmannaskolan och yrkesskolan, för telefonavgifter,

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

tvätt,

städmaterial och kontorsutgifter samt prenume-

rationer och annonsering. Vidare har beräknats hyres-

Byggnadernas drift (f).

55.000

(3.000 + 1.000)

24.ooo

Avlöningar (f).

26.08. 10

(+ 19.500; tb 11.000)

19.500

inköpt år 1952, föreslås 75.000 mark och för en ny

26.08.01

26.08.

- 103 -

- 102 -

kostnader för upphyrda maskiner för praktiska övningar.

(40.000 + 15.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar

Anskaffning av inventarier och maskiner.

och av att på momentet föres även hyra för

10.000

utrymmen i Ålands yrkesskola.

(11.750 -

1.750)

För att minska behovet av arbetskraft för matbered-

26.08.13

ningen föreslås anskaffande av en köksmaskin med till-

Byggnadernas underhåll.

behör.

17.000

(11.000 + 6.ooo; tb 10.000)
Föreslås för ny golvbeläggning i två elevrum 2.000
mark, för underhåll av gårdsplan 3.000 mark, för in-

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

stallation av rumstermostater på värmeradiatorer

Avlöningar (f).

9.000 mark och för normalt årsunderhåll 3.000 mark.
Genom installering av rumstermostater räknar man med

111.046
1

(101.820 + 9.226)

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

att kunna göra inbesparingar ifråga om bränsle.
Byggnadernas drift (f).

26.08.21

Undervisningsmateriel och bibliotek.

36.000

20.000

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

(14.ooo + 6.ooo; tb 12.000)

(28.000 + 8.ooo)

Ökningen föranleds av att verksamheten utvidgats.
Reparation och underhåll av inventarier och byggnader.

26.08.22

Arbetsverksamhet (f).

12.000

15.900
(7.000 + 5.000; tb 10.000)

(20.000 - 4.100)

För takrännor och stuprör på skolbyggnaden föreslås

Ökningeµ föranleds av att arbetsverksamheten ökar

4.000 mark, för korrigering av internatets yttertak

i

5.000 mark och för reparationer i köket 2.500 mark.

och med att antalet elever ökat.

För årligt underhåll av byggnader och gårdsplan före-

26.08.23

Elevbespisningen (f).

50.000

slås därjämte 4.400 mark.

(37.000 + 13.000)

Ökningen föranleds av ökat antal elever.

- 104 Undervisningsmateriel och redskap.

2.500

Byggnadernas underhåll.

(2.500)

2.000

Anslaget oförändrat.

26.09.23

Annonser och tryckningskostnader (f).(Momentet nytt)

(7.750)

2.500

Anslaget oförändrat.

het.

(1.000 + 1.000)

Undervisningsmateriel och redskap.

Anslaget avsett för oförutsedda utgifter.

26.09.29

(+ 2.500)

Anslaget avser bl.a. annonsering om skolans verksam-

Till landskapsstyrelsens disposition.

2.000

(2.000)

Anslaget avser underhåll av byggnaderna i Tosarby.

Elevbespisningen (f).

7.750

26. 10.

- 105 -

8.000

(3.500 + 4.500)

Då verksamheten förnyas behövs anslag för kompletÖvriga konsumtionsutgifter.

6.ooo

·tering av undervisningsma terie.l.

(5.000 + 1.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

3.120

Anskaffning av inventarier och maskiner.

3.200
För

Elevbespisningen (f).

(Momentet nytt)
( + 3. 120)

Anslaget beräknat enligt de grunder som gäller för

(7.200 - 4.ooo)

eleverna bl.a. vid Ålands husmodersskola.

st vävstol med tillbehör föreslås 2.000 mark

och för mindre anskaffningar 500 mark. Som kompletteringsanslag för kyl- och svalskåp föreslås 700
mark.

Elevernas logi och transport (f).

5.000

(Momentet nytt)

(+ 5.000)

För de utgifter som föranleds av lagen och förordningen
om elevförmåner vid yrkesutbildningsanstalterna inom

26.10.01

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN

utvecklingsområden (FFS 641/75 och FFS 195/76) före-

Avlöningar (f).

slås 5.000 mark.

62.601

(53.596 + 9.005)
(Momentet nytt)

Momentet upptager anslag för erforderlig

Till landskapsstyrelsens disposition.

personal vid den nya hemslöjdsavdelningen vid folkhö .

8.ooo

skolan. I momentet ingår således .löneutgifterna

Anslaget reserveras för oförutsedda utgifter.

(+ 8.ooo)

delningens ordinarie lärare och för timlärare.
Övriga konsumtionsutgifter.

26. 10. 10

Lokalutgifter (f).

68.000

4.ooo

(Rubriken ändrad)

Avser telefonkostnader, kontorsmateriel och övriga

(8.000 + 60.000)

Avser hemslöjdsavdelningens beräknade andel i

(2.700 + 1.300)

lokal-

utgifter.

utgifterna såsom för undervisningsutrymmen,
utrymmen m.m. I momentet ingår även driftsutgifter

Till landskapsstyrelsens disposition för anskaffning

för fastigheten i Tosarby, vilka blir beroende av f

av inventarier.
( -

tighetens framtida användning. För ändamålet har res
verats 5.000 mark.

Momentet utgår.

; tb 15. 000)

-

-

106 -

26.11.

107 -

Annons- och tryckningskostnader (f).
11.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

11.000

Förslaget upptar driftskostnaderna för följande

(9.000 + 2.000)

Ökningen löranleds av allmänna kostnadsstegringar.

studielinjer:
Linjen för

Undervisningsmateriel och bibliotek.

- restaurangservitriser/-servitörer

17.300

-

restaurangkassörer

Anslaget oförändrat.

-

restaurangkockar - kallskänkor

(17.300)

- hovmästare

Arbetsverksamhet ( f).

- köksmästare (hösttermin)

120.000

Vidare ingår kostnader för kurser av intermittent

(135.900 -

15.900)

Beräknat anslagsbehov.

karaktär.
och resekostnader

Elevernas inkvarterin
26. 1 1 • 01

Avlöningar (f).
663.682

35.318)

•

(132.000 + 49.700)

181.700
(699.000 -

f

Beräknat anslag på basen av hyreskostnader.

På grund av ökat antal elever och kurser föreslås
rättandet av

Elevbespisningen

e.o. lärartjänst i

löneklass C 33,

1 e.o. språklärartjänst i

samt

131.100

löneklass C 33.

Anslaget inrymmer elevernas fria lunch, frukost och
middag samt personalens måltider. För frukost och

av timlärare. Års- och facktillägg och klassförestån-'

middag samt personalens måltider har inkomster obser-

dararvoden har beräknats enligt gällande bestämmelse

verats under 12.26.11.2.

samheten,
i

inom hotell- och restaurangserviceverk-

som av direktionen utsetts till handledare

tillämpande yrkesarbete utgår ett arvode om 15

%

av den anställdes grundlön.

Momentet utgår. Avgifterna har inräknats i momentet
24.03.04.

och restaurangservice (f).

(7.585.000 + 1.065.000)
8.650.000
Hotell- och restaurangserviceverksamheten föreslås ske
enligt samma affärsmässiga huvudprinciper,

som framgick

svaras av inkomster om sammanlagt 8.700.000 mark. Den
budget vilken rubricerade verksamhet avser grundar sig
på följande uppskattningar:
Löner inkl. OB-tillägg, semesterpremier,
semesterersättningar och musikers löner

Lokalutgifter (f).
250.000

26.11.11

Hotell

av motiveringen för 1977 års anslag. Utgifterna motSocialskyddsavgifter
(62.000 - 62.000)

26. 11 • 10

(94.880 + 36.220)

Motsvarande tjänsteuppgifter har tidigare handhafts

Åt personal,

(26.11.04)

(!l:..

Socialskyddsavgifter
(200.000 + 50.000)

- matvaror och drycker

liteter. i Hotell Arkipelag.

Renhårlning {tvätt m.m.)

Re aration och underhåll av maskiner och

Komplettering av linneförråd och
övriga textilier

12.500

Komplettering av sals- och köksutensilier

Anslaget avser underhåll och reparation av
och inventarier, av AV-hjälpmedel samt underhåll av
övnings- och kontorsmaskiner.

305.000

Råvaror

Anslaget avser hyra till landskapet för skolans

(11.500 + 1.000)

3.545.000

2.500.000
275.000
75.000
125.000

-

-

108 -

109 -

26.13.

Försäljningsprovisioner

Elevantagningsnämndens verksamhet (f).

(Momentet nytt)

Övriga driftsmaterialkostnader

5.000

Administration

Landskapsstyrelsen har tillsatt en kommitte med upp-

Orkester- och artistgager

gift att bedriva försöksverksamhet med samtidig elev-

Marknadsföringskostnader

antagning i

Underhåll av maskiner och inventarier

och föreslår för ändamålet

Diverse omkostnader

I riket har systemet med gemensam elevantagning ut-

Lokal- och fastighetskostnader

vidgats och i

(+ 5.000)

landskapets skolor på gymnasialstadiet
5.000 mark.

1978 års statsverksP,roposition har för

- värmekostnader

275.000

ändamålet föreslagits 1.450.000 mark. En särskild

- vatten

100.000

förordning om tillsättande av elevantagningsnämnder

-

275.000

har även utfärdats.

el

- underhåll och reparationer

50.000

-

diverse kostnader

50.000

-

avgår skolans andel

• /. 50. 000

Läromedel för yrkesundervisningen.

(Momentet nytt)

(+ 10.000)

10.000

Med hänsyn till bristen på svenskspråkiga läromedel
föreslås 10.000 mark för översättning av läroplaner,
26. 11. 27

Brand- och olycksfallsförsäkringar (f).
9.000

läromedel och utarbetande av kompendier.

(9.000)

Anslaget oförändrat.

Fortbildning och vidareutbildning för fack- och
yrkesskollärare.

26.11.28

Till landskapsstyrelsens disposition.
11. 000

(11.000)

Anslaget oförändrat.
26.11.29

20.000

(+ 20.000)

För ändamålet föreslås 20.000 mark. Anslaget gäller
icke studiebesök eller deltagande i kongresser.

Övriga konsumtionsutgifter.
18.000

(Momentet nytt)

(17.000 + 1.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

Sysselsättningsutbildning (f),
500.000

(500.000)

Anslaget avser verksamhet i

enlighet med LL om syssel-

sättningsfrämjande utbildning. I statsverkspropositio26.11.70

Anskaffning av inventarier och maskiner (r).
nytt)
200.000

(+ 200.000)

nen för år 1978 har föreslagits 441.850.000 mark.
Övriga yrkeskurser,

För anskaffningar föreslås· 200.000 mark till

70.000

styrelsens disposition.

Avser andra kurser än de som sker i

(30.000 + 40.000)
stöd av LL om

sysselsättningsutbildning. På detta moment föreslås
13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR YRKESUT-

slagna kursen för intendenturpersonal.

BILDNINGEN
26.13.08

kostnaderna förda för den av sjöfartsläroverket före-

Yrkesutbildningsrådets sammanträdesarvoden.
5.000

(3.000 + 2.000)

Temporär utvidgning av yrkesutbildningen.

På grund av rådande lågkonjunktur har behovet

50.000

(70.000 -

kurser ökat och föranleder ökat antal sammanträden.

Anslaget föreslås minskat.

20.000)

26.13.28

110 -

-

Informationsverksamhet och andra

rkesfräm"ande

gärder till landskapsstyrelsens disposition.
20.000

(15.000 + 5.000)

111

26.23.

-

Landskapsunderstöd för avlönings- 0ch driftsutgifter
(12.075.000 + 2.925.000)

15.000.000

Anslaget utgör de beräknade utgif'terna.

För rubricerat ändamål föreslås 20.000 mark.
Extra landskapsunderstöd för grundskolväsendet (f).
22. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄROANSTALTER
26.22.35

130.000

Landskapsunderstöd åt Ålands folkhögskola (f).
820.000

(130.000)

Anslaget oförändrat.

(700.000 + 120.000)
Byggnadsh.i älp för grundskolor (r),

Utgör beräknat landskapsbidrag.

(3.000.000 -

200.000
26.22.36

Landskapsunderstöd åt Ålands handelsläroverk (f).
(600.000 + 100.000; tb 4. 5 oa
Utgör beräknat landskapsbidrag.
700.öoo

26.22.37

Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversitet (f).
44.ooo

För förverkligandet av de skolbyggnadsprojekt för
vilka redogjordes i

förslaget till årsstat för år

1977 erfordras under år 1978 sammanlagt 200.000 mark.
Amorteringslån för grundskolbyggnader (r).
160.000

(40.000 + 4.ooo)

Ökningen föranleds av löneutgifternas stegring.

2.800.000)

(660.000 - 500.000)

För förverkligandet av de skolbyggnadsprojekt för vilka föreslagits anslag för byggnadshjälp (moment 26.23.32)

26.22.38

i

Byggnadsh,j älp för Ålands folkhögskola (r).
100.000

(300.000 -

årsstaten för år 1977 har reserverats 160.000

mark.

200.000)

För Ålands folkhögskolas nybyggnad har tidigare bevi
jats bidrag om sammanlagt 400.000 mark. Med beaktan :/
av de bidrag som ges för motsvarande ändamål
föreslås ett tillägg om 100,000 mark.

24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET
Landskapsandel och -understöd för medborgar- och
arbetarinstitut

(26.22.80)

Byggnadslån för Ålands folkhögskola (r).
(350.000 -

700.000

350.000)

personal, som berörs av landskapsunderstöd.
Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet (f).

23. GRUNDSKOLVÄSENDET
Fortbildningskurser för grundskollärare,
19.000

(Tid.26.02

1. Skolföreståndarseminarium
2. Bidrag för kurser utanför Åland

10.000

(8.500 + 1.500)

Då verksamheten beräknas bli effektiverad sedan andra

(+ 19.000)

Föreslås anslag för följande fortbildningskurser:
3.000

bildningsförbund än Svenska Studieförbundet kommer att
verka i landskapet erfordras en höjning av anslaget.

12.000
Landskapsunderstöd åt Ålands hemslö.idsförening r.f.

3. Kostnader för föreläsare vid fortbildningskurser

(550.000 + 150.000; tb 100.000)

Förslaget innebär att anslag icke föreslås för ny

Momentet utgår.

26.23.22

(f).

4.ooo

för skolverksamhet (f),
115.000

(104.500 + 10.500)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

. i:

-

26.25.50

-

112 -

26.27.

113 -

25. STUDIESTÖD

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER

Studiepenning (f).

Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt

600.000

(260.000 + 340.000; tb 120.0'

understöd åt kulturella organisationer (r).

(370.000 + 30.000)

Ökningen föranleds av ökat antal studiepenningar

400.000

höjning av'studiepenningens belopp. Därjämte har

Efter utla'tande från Ålands kulturstiftelse föreslås

kommit bostadstillägg till studiepenningen i vissa

anslaget fördelat som följer:

fall.

1. Ålands kulturstiftelse 7.000 mark. Oförändrat anslag.
För stiftelsens urkundssamling samt för den allmänna

För övri a i

landska

verksamheten föreslås 7.000 mark.

utgifter ( f).

400.000

2. Bidrag för museiverksamheten 30.000 mark. Ökning

(250.000 + 150.000;

Stödet ges enligt motsvarande grunder som i

riket.

12.000 mark.
Anslaget avses för Ålands sjöfartsmuseums behov. Muset har en hög självfinansieringsgrad och en signifi-

26.26.50

26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET

kant betydelse för landskapet. Det utökade bidraget

Understödjande av ungdomsarbetet (f).

innebär större möjligheter f9r museet att förkovra

175.000

samlingarna.

(160.000 + 15.000)

Av anslaget ges bidrag åt bl.a. Ålands ungdomsförb
och understöd enligt lagen om kommunalt

3. Föreningen

Bra.ge~

urklippsverk 1.000 mark. Oförändrat

anslag.
Genom sitt unika urklippsverk betjänar föreningen forsk-

26.26.51

Understödjande av idrott och fysisk fostran (r).

ningen. Materialet om Åland är omfattande och föreningens

532.000

arbete drivs helt på ideell bas.

(511.000 + 21.000)

Statsanslaget för stödjande av idrott och fysisk
fostran föreslås i

riksbudgeten till 105.700.000

På basen av vad söm i riksbudgeten upptagits för
ändamål föreslås i

landskapet 532.000 mark enligt

följande dispositionsplan:
1. Allmän verksamhet, inklusive motionsverksamhet

b) lån för grundförbättringar och
uppförande av anläggningar

3. Landskapsidrottsnämnden

Intresset för folkmusik synes ha ökat betydligt de
senaste åren. För att främja folkmusikverksamheten
föreslås 15.000 mark.

5. Ålands sång- och musikförbund 53.000 mark. Ökning
285.000

10.000 mark.
Anslaget utnyttjas som verksamhetsbidrag för körer och

2. Anläggningar:
a) understöd för grundförbättringar
och uppförande av anläggningar

4. Ålands spelmansgille 15.000 mark. Oförändrat anslag.

orkestrar, för anskaffning av noter och instrument, för

70.000
165.000
12.000
532.000

möjliggörande av deltagande i kurser etc. Ökningen föranleds av ett större antal samövningar, varvid förbundet avser att utöka resebidraget till medlemskörerna i
landskapets perifera delar. Av anslaget föreslås 3.000
mark reserverat för Visans Vänners visfestival.

6. Bidrag för teaterverksamhet 19.600 mark. Ökning 600
mark.
Anslaget föreslås liksom förut uppdelat dels på understöd åt Teaterföreningen i Mariehamn för dess egen
verksamhet i

form av bl.a. planerade egna uppsättningar,

•

-

dels för gästspelsverksamhet. Dessa gästspel
ligas både från Sverige och riket, i

det

regelbundet genom Åbo svenska teater som införlivat
Åland i

sin verksamhetsregion. Gästspelsföreställning/

ar är mycket betydelsefulla i
och har även i

landskapets kulturutbud,

stor utsträckning förverkligats även

på landsbygden och i

26.27.

115 -

114 -

skärgården och därigenom berikat

glesbygdens kulturliv.

11. Årsboken S:t Olof 4.200 mark. Minskning 800 mark.
Bidraget föreslås minskat då i

1977 års anslag ingick

ett bidrag av engångskaraktär för jubileumsnummer.
12. Ålands biblioteksförening 4.500 mark. Ökning 250
mark.
Avses för kursstipendier, författarbesök och för kontakter med andra biblioteksföreningar m.m.
13. Ålands litteraturförening 16.500 mark. Ökning 4.600

7. Ålands folkminnesförbund 42.500 mark. Ökning

mark.

mark.
För Åländsk Odling äskas 20.000 mark. Ökningen

Föreningen arrangerar numera årliga skrivardagar, vilka

av ökade tryckningskostnader. Årsbokeri har under sena
år fått ett något digrare omfång och innehåller

ningar. Vidare ordnas författarbesök etc., vilka rönt

fullt material.

som i

För utgivning av en folder om de åländska kyrkorna
föreslås 5.000 mark. Förverkligandet skulle ske till-

är av stor betydelse och uppmuntrat litterära begåvstort intresse och arrangerats såväl på landsbygden
skärgården. Landskapsstyrelsen förutsätter dock

att även kommunerna bidrar ekonomiskt när det gäller
bibliotekskvällar och att viss samordning sker med
biblioteksföreningen.

sammans med andra organisationer.
För täckande av förlust från Hantverkardagarna
hörande planering och iordningställande föreslås 4.500.

14. För vetenskapliga avhandlingar 10.000 mark. Minskning 15.000 mark.
Under denna punkt reserveras ett belopp om 10.000 mark

mark.

avsett som bidrag för den delupplaga kulturstiftelsen

För förbundets allmänna verksamhet föreslås J.000 mar

avser ta av David Papps doktorsavhandling om åländsk

För anordnande av Ålandsdagar på Skansen i Stockholm.

allmogeseglation.

med folkminnesförbundet som koordinator föreslås 10.0

15. För konststipendier 30.000 mark. Ökning 5.000 mark.

mark.

Anslaget avses för studiestipendier och kan lämnas out-

8. Ålands

2

.ooo

mark. Öknin

delat om lämpliga kandidater inte finns. Anslaget kan

mark.
Avser bidrag för täckande av kostnader för fågelobser-<

även ges som projektstipendium åt någon förtjänt konst-

vationsverksamheten på Lågskär och Signildsskfu'.
bevakningens tjänster inte längre kan utnyttjas av-

16. Till landskapsstyrelsens disposition 123.500 mark.
Minskning 5.350 mark.
J.OOÖ ~ark föreslås reserverade för bidrag åt Fotoklubben Zoom som hjälp för anskaffning av fotoutrust-

giftsfritt.

ning. Klubben planerar bl.a. insamla och reprofotogra-

en motiveras av ökade transportkostnader genom

• Ålands konstförenin

.000 mark. Öknin

För utställnings- och kursverksamhet föreslås 15.000

fera äldre bilder som dokumentation av svunna tider.
För gästspel av Åbo stadsorkester föreslås 6.00D mark.

mark. Ökningen föranleds delvis av föreningens 25-års
jubileum, varvid en katalog som presenterar de
medlemmarna och deras verk publiceras.

För en internationell barnmusikfestival föreslås 20.000
mark reserverade. Festivalen står under beskydd av FN:s
barnfond och samlar över 200 deltagare som framträder

10. Filmklubben Chaplin 3.200 mark. Ökning 200 mark.
Bidrag för lokal- och filmhyror, frakter etc.

på olika håll i

landskapet. Anslagets utgivande för-

utsätter dock att festivalen ges en tillräckligt fast
organisation.

För utgivning i
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Ålands Folkminnesförbunds

Underhåll och inlösen av gamla byggnader.

av lektor Ole Falcks pro gradu-avhandling

10.000

byggnader i

Anslaget oförändrat.

det gamla Mariehamn" föreslås

För oförutsedda projekt och ändamål föreslås 74.500
mark.

(10.000)

Övriga konsumtionsutgifter.
3.300

I detta sammanhang önskar landskapsstyrelsen

26.30.
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(3.300)

Anslaget oförändrat.

att frågan om tillsättandet av ett kulturråd ännu
slutbehandlats.

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåi1.

Landskapsstyrelsen kommer att pröva

10.000

storlek på basen av bidragsmottagarnas redovisningar

Anslaget oförändrat.

( 10. 000)

över använda medel.
~1.

ÅLANDS MUSEUM

Understöd åt Samfundet Finland-Sov,ietunionens
Avlöningar ( f).

distrikt.
6.ooo

(5.000 + 1.000)

Understödet föreslås ökat till 6.ooo mark.

26.27.54

(13.000 + 2.000)

Understödet föreslås ökat till 15.000 mark.

26.27.55

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

171.600

(160.000 + 11.600)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.
Referensbibliotek och komplettering av museiföremål.

Åland-Amerikaföreningen.
2.500

(135.156 + 8.760)

Lokalutgifter (f).

Understöd åt Föreningen Norden.
15.000

143.916

(2.000 + 500)

Understödet föreslås ökat till 2.500 mark.

30.000

(30.000)

Anslaget oförändrat.
Utställnings- och övrig museiverksamhet.

Museibyrån.

20.000

30. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET
26.30.21

(20.000)

Anslaget oförändrat.

Fältarbeten.
90.000

Övriga konsumtionsutgifter.

(90.000)

Momentet upptar utgifter för arkeologiskt, etnologiskt och

byggnadshistoriskt fältarbete. Anslaget

8.ooo

(7.000 + 1.000)

li

Ökningen beaktar allmänna kostnadsstegringar.
111

föreslås disponerat enligt plan som fastställes av

1.il

Anskaffningar av inventarier och inredningar.

landskaps styrelsen.

3.000
26.30.22

Restaurerings-, forsknings- och inventeringsarbeten.
90.000

(110.000 -

20.000)

I momentet ingick år 1977 ett engångsbelopp om

(16.000 -

111:

13.000)

Avser mindre kompletteringsanskaffningar.

111
11'.I
I,

,1,1,

Il.

40.000 mark för slutförande av fornminnesinventeringen. Anslaget föreslås disponerat enligt av land-

il

skapsstyrelsen fastställd plan.

Ir

1
';ijl
l.i:I·,
I,'lr·

:r
11,

il
I'

I

_ll,..J.

'

Komplettering av museiföremål och övrig museiverksarnhet.

32. ÅLANDS KONSTMUSEUM
26.32.01

Anslaget oförändrat.

(43.075 + 4.994)

Intendentens för konstmuseet arbetstid föreslås

Övriga konsumtionsutgifter.

ändrad till 120 timmar i månaden och anslaget justerat i

Anslaget oförärtdrat.

34. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE

Lokalutgifter (f).

600

(3.000)

3.000

enlighet härmed. I övrigt föranleds ändring-

arna av allmänna lönejusteringar.

26.32.10

(8.ooo)

8.ooo

Avlöningar ( f).

48.069

26.33.

- 119 -

- 118 -

(15.000 - 14.400)

Underhålls- och restaureringsarbeten (r).

Minskningen föranleds av att konstmuseet temporärt

50.000

överflyttats till Ålands museums lokaliteter.

Anslaget avser fortsatta underhållsarbeten och res-

(50.000)

taureringsarbeten på fornlämningar.

26.32.21

Inköp av konst samt övrig museiverksamhet.

31.000

(25.000 + 6.ooo)
För inköp av konst föreslås 20.000 mark och för
övrig museiverksarnhet 11.000 mark.

26.32.29

• 34. 29,

Övriga konsumtionsutgffter.

5.000
Anslaget oförändrat.

Övriga konsumtionsutgifter.

3.300

(5.000)

Biblioteksbyrån.

(3.300)

40. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

Anslaget oförändrat.

Delegationen för biblioteksärenden.

33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE
26.33.01

(96.000 + 7.000)

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

26.33.10

Alandicasamlingen (r).

15.000

( 10. 000 + 5. 000)

Ökningen föranleds av ökade driftskostnader.

Utgifter för kurs- och föredragsverksamhet.

3.000
26.33.13

Underhålls- och restaureringsarbeten (r).

800.000

(15.000)

Anslaget oförändrat.

Byggnadernas drift (f).

15.000

(1.000)

Anslaget oförändrat.

Avlöningar (f).

103.000

1. 000

(3.000)

Anslaget oförändrat.

(500.000 + 300.000; tb

Anslaget avser arbeten under första delen av år 1978
eller till dess fångvårdsverket beräknas överta det
praktiska utförandet av restaureringsarbetet samt
kostnader för den fortsatta planeringen och projekteringen av restaureringsarbetet, för vilket tidigare bevil.jats 200.000 mark.

Övriga konsumtionsutgifter.

2.500

(2.000 + 500)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

--

-

-

------

------------------------------------,.--....--
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26.40.30

Landskapsunderstöd för kommunala bibliotek (f).

700.000

(550.000 + 150.000)

~z~=~~~~~g~XR~~~~~~~~g=~~~x~~r~~~~g2~~~~

Beräknat landskapsunderstöd. Föreslås att landskaps-

01. CENTRALFÖRVALTNING

understöd för ny personal som berörs av landskaps-

Avlöningar (f).

understöd icke godkännes år 1978.

(1.577.568 + 39.264)

1.616.832
26.40.31

27. 01.

121 -

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

Byggnadsbidrag åt bibliotek.

1.000

(1.000)
Lokalutgifter (f).

Anslaget oförändrat.

(80.000 - 80.000)
26.40.50

Momentet utgår.

Understöd åt författare och översättare (r-f).

20.000

(20.000)
Resor (f).

Anslaget oförändrat.

(143.000)

143.000
Anslaget oförändrat.

Landskapsarkivet.

50. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN
26.50.01

.01.28

(7.000)

7.000

Avlöningar (f).

5.000

Till landskapsstyrelsens disposition.
Anslaget oförändrat.

(5.000)

Anslaget oförändrat.

• 01.29
26.50.27

Övriga konsumtionsutgifter •

(88.ooo - 28.000)

Avgiftsbelagd kundtjänst.

60.000

100

Avser kostnader för kopiering, kostnader för avdel-

(100)

ningens bil, konsulenternas och byggmästarnas ersätt-

Anslaget oförändrat.

ningar för telefonavgifter, tryckningskostnader m.fl.

26.50.29

Övriga konsumtionsutgifter.

utgifter som icke budgeterats centralt under momentet

5.000

24.03.29.

(5.000)

Anslaget oförändrat.
Allmänna

byrån.

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE
.02.21

Utgifter för utvecklande av metoder för energibesparing.

(Momentet nytt)

5.000

(+ 5.000)

För rubricerat ändamål föreslås 5.000 mark.
Landskapsunderstöd för avlönande av kommunernas
näringsombudsmän (f).

5.000

n

(10.000 - 5.000)

1:!

Anslaget kan minskas, då hittills icke anställts

Il.

kommunala näringsombudsmän.

I.

- -

-~---

1/)

_w__

I

yI

-

-
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Landskapsunderstöd för konsumentrådgivning.

Transportstöd (f).

nytt)

(250.000 + 50,000)
300.000
Ökningen föranleds av höjda transporttariffer och

( + 1. 500)

1. 500

27.02.

123 -

För konsumentrådgivning, närmast av försökskaraktär
föreslås 1.500 mark.

'

utvidgade förmåner.
.'i

Utgifter för investeringslån (f).
27.02.40

Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföretag
.
.
-2..
marknadsföring, exportfrämjande och andra åtgärder
för främjande av näringslivet.

{Rubriken ändrad)

(150.000 + 50.000)

200.000

I statsverkspropositionen för år 1978 föreslås statsbidrag för exportfrämjande åtgärder 55,5 milj. mark.
För landskapets deJ_ föreslås för rubricerade ändamål
200.000 mark.
27.02.4oa

(+ 25.000 ; tb 25.000)

25.000

Anslag föreslås för skötselarvoden åt de kreditinstitut,
som förmedlar investeringslån av landskapets lånemedel.
Arvodena föreslås utgå enligt enahanda grunder som i
riket för lån från Investeringsfonden. Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag~
Understöd"ande av lahdsb

dens elektrifierin

r

•

(150.000 + 10.000)
160.000
För rubricerade ändamål föreslås 160.000 mark. I och

Främjande av återanvändningen av använd smör,iol,ia.
(Momentet nytt)

fieringen av Brändönäset i Hammarland, Emskär i Eckerö

(+ 2.000)

2.000

med detta anslag har landskapet finansierat elektrioch Jomalaön i

För understödjande av regenereringen av använd sm1:irj-:
olja föreslås 2.000 mark.

Geta och av anslaget återstår .därefter

ca 20.000 mark som delanslag för återstående projekt.
Dessa utgör Äppelö i Hammarland och Södö i Sottunga
för vilka erfordras tilläggsanslag om ca 150.000

27.02.41

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och råd-

mark i

1979 års budget.

givningsverksamhet.
(90.000)

90.000

Landskapsunderstöd för partiell ersättning för den av

Landskapsstyrelsen utreder f.n. möjligheterna att ge

elskatten förorsakade höjningen av elpriset.

stöd åt sjöfartsnäringen för rådgivningsverksamhet.
Så snart utredningen slutförts kommer landskapsstyrelsen att i

tillägg till årsstat begära erforderligt{

tilläggsanslag.
27.02.42

(300.000 -

100.000)

Föreslås att utöver tidigare beviljade räntestöd unde
år 1978 skulle få godkännas räntestöd enligt LL om
räntestödskrediter till kommuner för främjande av för .
tagsverksamheten (77/77)för lån om sammanlagt högst
1.000.000 mark.

Momentet föreslås utgå.
Finansieringsstöd för detal.ihandeln i

Räntestöd för utvecklingsområdeskrediter (f).
200.000

(75.000 - 75.000)

30.000

(30.000)

glesbygder. (Tidigare
27 .02. 50)

Räntestödet för hittills beviljade lån belöper sig
till 11.000 mark. I övrigt föreslås anslaget använt
för nya stöd.
Garantikredit för byggnadsverksamhet, industrier och
vissa andra näringsgrenar (f).
40.000
Anslaget oförändrat.

(40.000)

!

i

27.02.48

-
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Fraktunderstöd för lantbruksförnödenheter.
5.000

( 10. 000 - 5. 000)

20 milj. mark i

125 lån särskilt för kostnader som upp-

kommer i det skede, då en ny produkt eller ny metod
tas i bruk.

Anslaget kan minskas. År 1976 påfördes momentet
1.238 mark.

Ehuru det råder osäkerhet därom, huruvida lånen kan

Produktionsstöd (r).

bli aktuella för ihdustrierna i landskapet föreslås
,
i detta skede 200.000 mark att utges såsom lån en-

(Tidigare 27.02.52)

1.700.000

(2.400.000 - 700.000)

Produktionsstöd utgives i

enlighet med lagen om

ligt de principer och allmänna villkor som statsrådet utfärdat eller utfärdar för produktutvecklings-

produktionsstöd ( 10/76

lånen.

mark få användas för stöd för specialiserat jordbruk.

Aktieteckning i bolag (r).

och däri senare företagna ändringar. Av anslaget skulle högst 50.000

200.000

(300.000 -

100.000)

För att stimulera tillkomsten av företag som är
Föreslås att landskapsstyrelsen skulle ges befogenhet att under år 1978 få fatta förhandsbeslut
om beviljande av stöd för utbetalningar under år
1979 till ett högsta belopp om sammanlagt 500.000
mark.
27.02.51

viktiga för näringslivets utveckling föreslås att
landskapet skulle teckna aktier främst i företag
för förädling av åländska produkter, i företag för
utveckling av turismen, särskilt i

skärgårdsområ-

den och i bolag för uppförande av industrihus.

Semesterpenning för småföretagare (r).
25.000

(20.000 + 5.000)

Ökningen föranleds av ökat antal semesterpenningar.

04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD
Landskapsunderstöd för samhällenas vattenvårdsåtgärder (r).

27,;02.83

Investeringslån (r).
2.000.000
Regeringen har i

(Tidigare 27.02.82)

(+ 2.000.000; tb 1.750.000)
en proposition till riksdagen före-

( 100. 000 + 20. 000)

120.000

Anslaget avses närmast såsom bidrag åt Mariehamns
stad för reningsverk.

slagit att statens investeringsfond genom lagändring skall få rätt att för sin verksamhet upptaga

Anskaffning av maskiner och inventarier.

vilkas belopp samtidigt får utgöra högst 3.000 milj.

98.000

mark.

För anskaffning av ett aggregat för luftning av

I samma proposition föreslås att av upplåning-

(Momentet nytt)

(+ 98.000)

en en del kan beviljas Utvecklingsområdesfonden Ab.

syrefattigt bottenvatten i våra insjöar föreslås

för dess lånerörelse. Då landskapet Åland har sam-

98.000 mark. Aggregatet skall i första hand använ-

arbetsavtal med Utvecklingsområdesfonden Ab, vilket

das vid restaureringen av Kyrksunden i Sund. Res-

innebär att lån av fonden ges även till Åland och då

taureringen sker i

samarbete med Vattenstyrelsen.

statens investeringsfonds investeringsprogram ännu
inte fastställts,
mark.

föreslås i detta skede 2.000.000

Lån för byggande av anläggningar för vattenförsör.ining (r).
1.200.000

(1.500.000 - 300.000)

Av anslaget avsesen del såsom lån för stadens re27.02.84

Produktutvecklingslån.

(Momentet nytt)

200.000

(+ 200.000)

I statsverkspropositionen för år 1978 ingår anslag om
20 milj. mark såsom understöd till industrin för utvecklandet av nya produkter och produktionsmetoder sam

ningsverk.

-
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05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE
27.05.01

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN

Avlöningar (f).
100.000

27.06.

127 -

.06.01
(100.000)

Avlöningar (f).
338.818

För att möjliggöra lindrande av eventuell arbets-

(320.350 + 18.468)

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

löshet bland intellektuella enligt motsvarande
grunder och förutsättningar som i

riket föreslås

Lokalutgifter (f).

100.000 mark.

(22.000 -

22.000)

Momentet utgår.
27.05.21

Landska sunderstöd för lindrande av arbetslösheten
500.000

(300.000 + 200.000 ;

tb

Resor (f).

Anslaget föreslås få användas för beviljande av
stöd

~id

4.500

placeringen av arbetslösa eller personer,

är omedelbart hotade av arbetslöshet,

i

(4.500)

Anslaget oförändrat.

produktivt

eller för lindrande av arbetslösheten på annat

sät~

lämpligt arbete. Vid behov skulle anslaget även användas för tilläggsfinansiering ägnad att förebygga
arbetslöshet. Ur anslaget erlägges även
stöd till kommuner och kommunalförbund, sysselsättningsstöd åt unga och annat understöd för lindrande
av arbetslösheten.

Arbetslöshetsersättningar (f).
220.000

(200.000 + 20.000)

Arbetslösheten beräknas fortfara även under år 1978
i minst lika hög omfattning som under år 1977.

Främ.iande av arbetskraftens regionala rörlighet•
30.000

(+ 30.000)

(Momentet
nytt)

Anslaget avses för att effektivera rörligheten i
27.05.77

Investerin

för tr

750.000

ande av s sselsättnin

(400.000 +

fråga om kortare avstånd och tillfälliga förflyttningar inom de ekonomiska regionerna.

För tryggande av sysselsättningen och matarbetande
av säsongarbetslöshet och förhindrande av struktuell
arbetslöshet föreslås 750.000 mark. Anslaget avses
främst för landskapets egna investeringar.
27.05.83

Sysselsättningspolitiska kon,iunkturlån (r).
100,000

(275.000 -

175.000)

För sysselsättningspolitiska konjunkturlån i
med landskapslagen om sysselsättningspolitiska
turlån föreslås 100.000 mark.
Motsvarande anslag i
1978

utgö~

statsverkspropositionen för år

15 miljoner mark.

Publicerings- och informationsverksamhet.
28.000

(25.000 + 3.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

Övriga konsumtionsutgifter.
12.000

(32.000 -

20.000)

Minskningen föranleds av att telefonkostnaderna och
vissa andra konsumtionsutgifter år 1978 kommer att
belasta momentet 24.03.29. Rubricerade moment kommer
~tt

påföras närmast annonskostnader, postporton och

tryckningskostnader.
Svarplacerade personers placering
_
_ i
0

100.000
Anslaget oförändrat.

(100.000)

arbete.

-
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27. 10.

129 -

07. YRKESVÄGLEDNINGEN
Utgifter fo"r lantbrukets instruktionsverksamhet.
Avlöningar (f}.

79.107

10. 000
(73.461 + 5.646)

(9.200 + 800)

..
fo''ranleds av kostnadsstegringar.
Okningen

Ökningen föranleds främst av allmänna lönejusteringar,
Anslaget för extra arbetskraft har höjts till 4.ooo
mark.

27.07.26

3.000
Anslaget oförändrat.

Av landska

20.000

läroavtal föranledda ut ifter

( 20. ooo_)

• 10. 23

Anslaget oförändrat.

(27.07.29)

(3.000)

..
lt n i' na-sarvoden
och övriga
gottgöre
1 ser för jordF orva
r.
dispositionslån

(f}.

170.000
Övriga konsumtionsutgifter.

( 1 • 500 -

(110.000 + 60.000)

Ökningen föranle d s av d en ökade utlåningen.

1 • 500)

Momentet utgår. Utgifterna kommer att påföras
momentet 24.0J.29.

.• 10. 24

Inköp av lägenhe t er för .i·- orddisposi tionsändamål ( r) •

200.000

(200.000)

Anslaget oförändrat.
Jordbruksbyrån.
.• 10. JO

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS-

32.000

VERKSAMHET

27.10.02

Landskapsunderstö d åt lantbruks- och skogsnämnder (f).

(27.500 + 4.500)

Ökningen föranleds av a llmänna kostnadsstegringar.

Avlönin skostnader för semestervikarier inom

900.000

(730.000 + 170.000)

.10.31

Utgifter fo··r Bartsgårda
_
lastningskaj

(f).

Anslaget motsvarar de beräknade utgifterna under år

7.500

1978.

Utgiften avser den beräknade förmån statsmakten haft

(7.500)

.
f"or t rans porter av jordår 1976 av lägre subventioner

27.10.03

Avlönin skostnader för s'ukvikarier inom lantbruket

bruksprodukter. För denna förmån skall landskapets

100.000

enskilda medel gottskrivas.

(70.000 + 30.000)

Anslaget motsvarar de beräknade utgifterna under år

1978.

Landskapsunderstöd för torrläggningsarbeten

55.000
27. 10. 08

Kostnader för lantbrukets semesternämnd.

14.ooo

(r).

(55.000; tb 20.000)

Anslaget oförändrat.

(14.ooo)
Räntestöd för byggande av lagerutrymmen för lant-

Anslaget oförändrat.

bruksprodukter (f).

9 .ooo

( 12. 000 - 3. 000)

För räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter för ett lånebelopp om sammanlagt maximal t

J00.000 mark föreslås 9.000 mark.
Utgifter för täckdikningskredit.

\

11. 000
Anslaget oförändrat.

( 1l.000)

27.10.41a

-

130 -

Täckdikningsbidrag.
10.000

(Momentet nytt)

Främjande av trädgårds- och biskötseln.

( + 10. 000)

Anslaget oförändrat.

rikets lag inar-

beta stadganden om täckdikningsbidrag. För täckdik-

, 10.49a

ningsbidrag föreslås för år 1978 10.000 mark.

Bekämpande av flyghavre.
(2.000 + 8.ooo; tb 5.000)
10 • 000
Utgör

27. 10. 42

(15.000)

15.000

I den landskapslag om gårdsbruksenheter som är under
utarbetande avser man att liksom i

27. 10.

131 -

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (f).(Rubriken

utgifter enligt lagen om bekämpande av

flyghavre.

ändrad)
180.000

(130.000 + 50.000)

• 10. 50

För ändamålet föreslås 180.000 mark. Anslaget användes f.n,

Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar.
70.000
Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

enligt LL om grundkredit (7/66) och

lån för täckdikning enligt rikets lag (FFS 132/67).
Utgifter för åkerreservering och avträdelseveder-

Landskapsunders t ..o d f"o"r 4-H verksamheten.
(67.000 + 21.000)
88.000

lag (f).

Ökningen motsvarar allmänna kostnadsstegringar och

.10.51
27.10.43

25.000

(30.000

5.000)

utvidgad verksamhet.

Anslaget kan minskas då nya avtal icke ingås.
27.10.44

På grund av .i orddisposi tionslagen beviljade nedsätt-

..
·
av husbocken och för
Landskapsunderstöd för b e k ampning
· d e av bostadsbeby~~elsen
i av husbocken utsatta
främ.1an
_!:::!.!:::!.

ningar och friår (f).

trakter ( f).

25.000

27.10.45

(30.000 -

5.000)

Minskningen föranleds av att antalet bevilJade fri-

(40.000)
40.000
Understödet föreslås utbetalat enligt de grunder som

år minskat.

anges i

Landskapsunderstöd för sänkning av vattendrag samt

Ersättningar för skördeskador (r).

vattenståndsregleringar (r).

120.000

2.000

Anslaget oförän d ra t • Sedan 1977 a rs skördeskador i
landskapet bestämts och grunderna för ersättningarna

(2.000)

Anslaget oförändrat.

statsrådets beslut FFS 712/76.

(120.000)
0

fastslagits kommer landskapsstyrelsen att begära
27.10.46

M.iölktransportunderstöd (r).
600.000
Anslaget oförändrat.

27.10.47

Främ"ande av

tilläggsanslag.

(600.000)
Inköp av täckdikningsmaskin (r).
(200.000 -

"ordbruket samt häst- och boska

80.000

Momentet utgår.

{66.ooo + 14.ooo)

medel som i riket inflyter från vadhållning vid trav-

~A~n!;.:;s:.!k~a::;,;f~;!;..f;!;!.;!;ni;.!;n!;.l;g~a;;:;.v.:;,_.;:;i~n:..;v...;e;..;;n~t.;;..a;;;;.r""-i_e_r-'-. (Momentet nytt )
6.500
(+ 6.500)

tävlingar 80.000 mark.

För anskaffning av 1 st avvägningsinstrument före-

För ändamålet föreslås med beaktande av de betydande

slås 6.500 mark.
27. 10. 48

200.000)

Främjande av svin-, få~ och fjäderfäskötseln samt
pälsdjursuppfödningen.
55.000
(55.000)
Anslaget oförändrat.

'

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

-

---

-

--

~
';I

27.10.83

132 -

-

Lån för torrläggningsarbeten (r).

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier.

100.000

13.000

(50.000 + 50.000)

Jorddispositionslån (r).
4.ooo.ooo

• 11.21

Driftsutgif'ter •
58.000

(3.500.000 + 500.000)

(50.000 + 8.ooo)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

Landskapsstyrelsen förbereder som bäst en lag om
gårdsbruksenheter. För långivning i

(12.000 + 1.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

För rubricerat ändamål föreslås 100.000 mark.
27.10.85

27.11.

133 -

stöd av jord-

disposi tionslagen och senare lagen om gårdsbruks-

• 11 • 29

Övriga konsumtionsutgifter •
(15.40()

enheter föreslås 4.ooo.ooo mark. På lånen skall

13.500

tillämpas rikslagens bestämmelser om bl.a. låne-

Anslaget beräknas kunna minskas.

1.900)

tider, lånevillkor och räntesatser.
• 11. 70
27.10.86

Anskaffning av inventarier och maskiner •
(13.000 + 2.000)

Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för

15.000

lantbruksprodukter (r).

För en trädgårdstraktor med slåtteraggregat före-

200.000

(400.000 -

slås 15.000 mark.

200.000)

Anslaget föreslås minskat med beaktande av budgeteringen under 27.10.4oa.

.11.74

Byggande av personalbostäder vid Ålands försöksstation (r).

27.10.87

Lån för främ.iande av bostadsbebyggelsen i
bocken utsatta trakter (r)
250.000

400.000

av hus

(350.000 + 50.000)

Anslaget avser fullföljande av beslutet om byggande

0

av personalbostäder, för vilka tidigare budgeterats

(250.000)

350.000 mark.

Föreslås att på dessa lån tillämpas de räntesatser
som gäller egnahemslån, beviljade av landskapet.
.11.75

Försöksväxthus i
1.300.000

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

skärgården (r).

(Momentet nytt)

(+ 1.300.000)

För byggande av ett växthus för försöksodlingar i
27.11.01

Avlöningar (f).
309.054

Brändö föreslås 1.300.000 mark. Växthusets drift
(270.382 + 38.672)

För skötseln av demonstrationsodlingar i

skärgården

om drygt 3 personer. För driften under år 1978

föreslås 8.000 mark och för extra laboratorieskötare

kommer landskapsstyrelsen att i

anslag för sammanlagt 2 månader. Fördelningen av an-

begära anslag sedan personalbehovet utretts när-

slagen framgår av sifferstaten.
27. 11 • 10

beräknas preliminärt erfordra en personal

Byggnadernas drift (f).
37.000

mare.
12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD

(25.000 + 12.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar
och av att nya personalbostäder beräknas bli tagna
i bruk under år 1978.

tilläggsbudget

Avlöningar (f).
164.560

(149.960 + 14.600)

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

'I

r

-

134 -

-

27.12.

135 -

, Il
'1'11[,,

27. 12. 10

Byggnadernas drift (f).
32.000

,12.75)

Uppförande av maskinliderbyggnad.

l'I

(60.000 - 60.000)

(22.000 + 10.000)

Beräknade driftskostnader med beaktande av allmänna

11:

Il

I"

Momentet utgår.

kostnadsstegringar.
27. 1 2. 11

,12.75

(Momentet nytt)

!11

!!

(+ 80.000)
80.000
För projektering av svinavelsstation föreslås

Underhåll av maskiner och redskap (f).
30.000

Pro,iektering av svinavelsstation.

(20.000 + 10.000)

Ökningen beror på utökat antal maskiner och red-

80.000 mark. Projekteringen avse~ begynna först

skap som fordrar underhåll.

sedan utredningarna om drifts-, avsättnings- och
organisationsfrågorna föreligger.

27.12.13

Underhåll av byggnader och vägar.
40.000

(10.000 + 30.000; tb 21.000)
Anslaget avser reparation av tak på två lador i

27.12.21

Skogsbruksbyrån.

Kastelholm för ca 30.000 mark samt för normalt år-

15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

ligt underhåll 10,000 mark.

Underhåll och drift av maskiner och redska

Försäkringar (f).

(36.000 + 14.ooo)
50.000
Tillägget föranleds av ökade bränsle- och repara-

12.000

(12.000)

f

•

tionskostnader.

Anslaget oförändrat.
Resor (f).
27.12.27

Övriga driftsutgifter (f).

80.000

214.ooo

Anslaget oförändrat.

(147.000 + 67.000)

(80.000)

Driftsutgifternas beräknade fördelning framgår av
sifferstatens specifikation.

Forskningsverksamhet
33.000

Övriga konsumtionsutgifter.
8.300

Anslaget oförändrat.

(7.000 + 1.300)
·
Utbildning, kurser och p 1 anering.

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

59.000
27.12.70

Anskaffnin
44.500

(33.000)

av arbetsmaskiner och trans ortredska

(Rubriken ändrad)

(59.000)

Anslaget oförändrat.

(37.400 + 7.100)

För anskaffning av en kombinerad hövändare

över den privata
skogshusFräm.1· an d e av och tillsyn
_
_

föreslås 5.000 mark och för 1 st s-pinnharv 7.500

hållningen.

mark. För 1 st paketbil för transporter föreslås 32.00
mark.

(20.000 + 10.000)
30.000
Ökningen föranleds av en strävan att påskynd~ omboni teringen av de åländska skogsmarkerna.

Uppförande av spannmålssilo.
15.000

(Momentet nytt)

(+ 15.000)

För uppförande av en spannmålssilo föreslås 15.000

.15.41

Landska sunderstöd för sko sförbättrin sarbeten
350.000

r

•

(300.000 + 50.000)

Ökningen föranleds av ökade kostnader såväl för vägbyggnader som dikningsarbeten.

-

136 -

-

27.20.

137 -

.

j1

I

·1'j.1
I

27.15.70

Anskaffning av maskiner och redskap.

Fiskeriundersökningar.

(20.000 + 5.000)

25.000

(106.900 + 3.100)
110.000
Anslaget avser följande undersökningar och arbets-

Avser utbyte av en av skogsbruksbyråns mest använda
transportbilar.

27.15.83

objekt:

5.000

21. 000

1. Kräftbestånden och kräftfisket

Skogsförbättringsarbetenas förhandsfinansiering (f).

2. Biologisk bekämpning av igenväxning av sjöar

(5.000)

Anslaget oförändrat.

1 .ooo

3. Påväxtvegetationens inverkan på

12.500

fisken och fiskyngel

27.15.84

4. Vattenföroreningen i den åländska

Skogsförbättringslån (r).

130.000

16. PLANTSKOLORNA

(145.000 + 25.000)

Utgifter för insamling av primäruppgifter om fisket
samt informationsverksamhet.
(14.ooo)
14.ooo

Övriga driftsutgifter (f).

110. 000

Anslaget oförändrat.

(65.000 + 45.000)

Av anslaget utgör ca 50 • 000 mark k os t nader för iord-

Utgifter för undersökning av vattentäkter, avlopps-

ningställandet av ett 3,5 ha stort område som land-

reningsverk och recipienter.

skapet arrenderat f""or a tt s k apa förutsättningar för

23.000

en tillräcklig plantproduktion.

fiskeredskap och

Anslaget föreslås minskat. För nya fyrar har reserve-

Räntestödet ges såväl för tidigare lån och för

Förbättrande av f"is k e l e d er och fiskehamnarr).
(

lån enligt LL om räntestödslån för fiskeri-

(300.000 - 80.000; tb 185.000)
näringen

Med beaktande av den omfattande tilläggsbudgeteringen '

bättrande av fiskeleder samt inledande av arbetena
på Jurmo fisklandningsbrygga.

(300.000)

Räntestöd för fiskarlån (f).
(140.000 + 55.000)
19 5. 000

rats anslag under momentet 27.20.77.

1978 avser närmast kostnader för muddring och för-

fiskebåtar (f).

Anslaget oförändrat.

(15.000 - 5.000)

under år 1977 riar anslaget minskats. Anslaget för år

skadeersättningar för försäkrade

300.000

Underhåll och drift av fiskefyrar.

220.000

(20.000 + 3.000)

Landskapets andel i

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

10.000

(Rubriken ändrad)

Ökningen föranleds av kostnadsstegringar.

Fiskeribyrån.

27.20.21

63.550

kostnader

Ökningen föranleds av a ll manna
··
kostnadsstegringar.

27.20.11

8.750

Avlöningar (f).

170.000

27.16.29

1. 200

5. Nyttjandeplaner för insjöar
6. Inventering av sandbiotoper
7. Husö biologiska stations drifts-

Anslaget oförändrat.

27.16.01

2.000

skärgården

(130.000)

.20.42

(29/77).

Räntestöd för främ"ande av fiskhushållnin en

f

•

(15.000)
15.000
Anslaget oförändrat. Räntestödet ges enligt LL om
räntestödslån för fiskerinäringen.

,,.
Il
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27.20.43

138 -

-

Landska sunderstöd till fond för fiskeriförsäkrin

15.000

• 21. 77

Investeringar i

27.21.

139 Guttorp fiskodlingsanstalt.

(Momentet

nytt)

( 10. 000 + 5. 000)

(+ 90.000)

Anslaget föreslås höjt, då försäkringsstocken stigit

90.000

avsevärt.

Anslaget avses för erforderliga uppmuddringar av
avloppsdiket från Guttorp fiskodlingsanstalt samt

27.20.44

Stabilisering av inkomsten av fiske och främ,iande av

för andra investeringar i vattenbyggnader som kan

fiskfångsternas användning.

bli erforderliga.

2.000.000

(Rubriken ändrad)

(2.000.000)

Föreslås att från momentet skulle få utbetalas pris-

Byrån för turistärenden.

stöd och transportbidrag enligt .motsvarande grunder
som i

25. TURISMENS FRÄMJANDE

riket. Likaså skulle anslagen enligt nämnda

grunder få användas för åtgärder som främjar mark-

Undersökningar,

nadsföringen, förädlingen och konsumtionen av inhems-

ficeringar.

ka fiskfångster.

45.000

informationsverksamhet och klassi-

(45.000)

Anslaget oförändrat.

27.20.49

Övrigt ,understöd för fiskerinäJ'.'ingens främjande.

100. 000

(90.000 + 10.000)

.25.40

550.000

Anslaget användes främst till understöd för fisktransporter i

Turismens främ.i ande.

(500.000 + 50.000)
För att öka planmässigheten i

skärgården. På grund av transportkost-

marknadsföringen föreslås att landskapsstyrelsen re-

nadernas stegring föreslås anslaget höjt.

dan under år 1978 skulle få besluta om marknadsfö-

27.20.77

'-B...y_.g...g~a""'n""d""e'--.;;a;..v;..__.;;f.-:i:;..;s::.ck=e;.;:f'-y""'r;;;..;;:a~r •

28.000
För anläggandet av

ringsåtgårder för år 1979 inom en kostnadsram av

(Momentet nytt )

200.000 mark.

(+ 28.000)
fiskefyrar i Föglö skärgård

• 25.42

föreslås 28.ooo mark.

Landskapsunderstöd för byggande av småbåtshamnar •

125.000
Anslaget oförändrat.

21 • FISKODLINGEN
27.21.01

Avlöningar (f).

44.755

27.21.29

(125.000)

Räntestöd för lån för turismens främjande (f).

(43.165 + 1.590)

6.ooo

(11.000 - 5.000)

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar.

För

Övriga konsumtionsutgifter.

under momentet 27.25.83 att nya räntestödslån icke

97.000

skulle beviljas under år 1978.

(90.000 + 7.000)

som beviljas år 1977 erfordras under
lån
1978 6.000 mark. Föreslås med beaktande av anslaget

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.
Amorteringslån för turismens främjande

27.21.70

(r).

Anskaffning av inventarier och maskiner.

300.000

30.000

Föreslås att räntan skulle vara densamma som gälde-

(13.000 + 17.000)

(+ 300.000; tb 300.000)

För rubricerade ändamål reserveras till landskaps-

när erlägger som sin andel vid räntestödslån enligt

styrelsens disposition ett anslag om 30.000 mark.

lagen om räntestöd från Postbanken (FFS 761/68) och
att räntan skulle följa de bestämmelser som angavs
i

statsförslaget för år 1974.

I
1,

- 140 Mil.i övårdsbyrån.

JO.
27.30.08

27.30.12

27.30.

- 141 Nybyggnader och grundförbättringar (r).

MILJÖVÅRDEN

35.960

Utgifter för miljövårdsnämnden.

(35.400 + 560)
Föreslås att under år 1978 skulle påbörjas byggan-

7.000

det av båthuspir och båthus på Björkör. Projektet

(7.000)

anspråk. År 1978 skulle så-

Anslaget oförändrat.

beräknas ta tre år i

Underhåll av arbetsredskap och utrustning.

lunda båthuspiren färdigställas, år 1979 under0
laget för ba0thuse t oc h a r 1980 SJ älva båthuset.

2.500

På Nåtö företages inga nyb yggna d er under år 1978.

0

(2.500)

Anslaget oförändrat.

.• 30. 88
27.30.25

Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (f).

77.000

områdena. Ökningen föranleds av kostnadsstegringar.
Utgifter för ersättning av älg- och rådjursskador (f).

95.000

(65.000 + 30.000)

Anslaget höjt för att möjliggöra bidrag för stängsel
runt fruktträdsodlingar, varigenom besparingar på
längre sikt kan åstadkommas genom minskat antal skadeersättningar.

27.J0.41

Premier för dödande av rovdjur (f).

12.000

(12.000)

Anslaget oförändrat.

27.30.42

Återbetalning av licensavgifter för icke fällda
h,j ort djur ( f).

10.000

(10.000)

Anslaget oförändrat.

27.30.43

Utgifter för tillvaratagande av fallvilt
nytt)

1.000

(f).

( + 1. 000)

För rubricerade ändamål föreslås 1.000 mark.

27.30.70

Anskaffning av inventarier och maskiner.

2.000

800.000

(r).
(+ 800.000; tb 764.ooo)

Anslaget avser fullföljandet av landstingets beslut

(76.000 + 7.000)

Momentet avser främst underhåll av naturskydds-

27.30.40

Inköp av .i ordområden

(2.000)

Anslaget avser anskaffande av arbetsredskap och inventarier.

om köp av områden i Kökar och i Brändö.

-

-

142 -

28.02.

Upprensning av båtleder (r).

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

=========================================

100. 000

01. CENTRALFÖRVALTNING
28.01.01

143 -

( 100. 000)

Anslaget oförändrat.

Avlöningar ( f).
943.811

Reparation och underhåll av bryggor (r).

(928.954 + 14.857)

Ökningen föranleds av allmänna löneJusteringar.

150.000

(150.000)

Anslaget oförändrat.
28.01.10

Lokalutgifter (f).
40.000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av
kommunalvägar ( r) •

(85.000 - 45.000)

Anslaget avser trafikavdelningens utrymmen i

Norrböle.

300.000

(265.000 + 35.000)

Ökningen föranleds av höjda vägbyggnadskostnader.
28.01.20

Resor (f).
120.000

Landskapsunderstöd för underhåll av kommunalvägar (f).

(120.000)

Anslaget oförändrat.

(260.000 + 40.000)

300.000

Ökningen föranleds av höjda vägunderhållskostnader.
28. 01. 28

Till landskapsstyrelsens disposition.
15.000

Landskapsunderstöd för förbättrande av vägförhållandena

(15.000)

Anslaget oförändrat.

i

skärgården (r).

200.000
28.01.29

(30.000 + 170.000)

Övriga konsumtionsutgifter.

Av ökningen åtgår ca 150.000 mark till landskapets

50.000

andel i kostnaderna för ombyggnaden av Ängösundsfärjan,

(85.000 - 35.000)

På momentet föres de konsumtionsutgifter,

som icke in-

som förses med ny motor och propellerutrustning.

rymmes i momentet 24.03.29, bl.a. kostnader för radiotelefon och telex, rit- och ljuskopieringspapper och

Landskapsunderstöd för enskilda vägar (f).

särskilda tryckningskostnader.

5.000

(5.000)

Anslaget oförändrat.
Allmänna byrån.
Anskaffning av inventarier och instrument.
02. VÄGAR
28.02.04

20.000

Socialskyddsavgifter (f).
350.000

(250.000 + 100~000)

(15.000 + 5.000)

För anskaffning av inventarier och instrument, bl.a.
en ny ljuskopieringsapparat, föreslås 20.000 mark.

Lagstadgad utgift.
Uppförande av servicebyggnader (r).
28.02.13

Reparationer, underhåll och.drift av byggnader.
180.000

{165.000 + 15.000)

Ökningen beror på allmänna kostnadsstegringar.
28. 02. 15

Underhåll av landsvägar och bygdevägar (f).
6.300.000

(5.900.000 + 400.000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

150.000

(150.000)

Anslaget avsett främst för förbättrande av sociala
utrymmen

vid landskapets servicebyggnader.

28.02.77

-
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Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta

Asfaltering och oljegrus 900,000 mark. Anslaget dis-

Åland (r).
3.900.000

28.02.

145 -

poneras enligt plan som fastställes av landskapssty(2.350.000+1.550.ooo; tb

relsen,

Föreslås att under år 1978 anslag skulle beviljas
Bygdevägar

för följande vägbyggnader:

200~000

mark. Anslaget avser ombyggnad och

ytbeläggning av bygdevägar.
Vägbyggnad

Redan bevil- Föreslås
.i ade anslag
1978
mk
mk

Kvarnbo-Långbergsöda
Utfart från Mariehamn

450.000

200.000

2. 100, 000

900.000

200.000

300.000

Stadsgränsen-Kalmarnäs

Dispositionsmedel 300,000 mark. Anslaget avser främst
markinlösen under år 1978.
Föreslås att landskapsstyrelsen skulle bemyndigas använda besparingar på vägprojekt för täckande av mindre överskridningar på andra.

Delvik-Mångstekta

200.000

Sålis-Postad

350.000

Gottby vägskäl-Jomala kyrka

350.000

Godby-vägen, etapp I

200.000

Asfaltering och oljegrus

900.000

1. Vägar och bankar.

Bygdevägar

200.000

Anslag föreslås för följande projekt:

Dispositionsmedel

300.000

.02.78

'Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i
4.200.000

(2.750.000 + 1.450.000)
(2,300,000 mark}

Brändö-Torsholma

Lemlands- och Sjukhusvägen jämte planskilda korsningar
för lättrafik.

1978
mk

5.000.000

250.000

450.000

200.000

Oljegrusning

200.000

Reservarbeten

100.000

Väg genom Lövö i Vårdö

250.000

Väg till färjfäste i

150.000

Vargskär

Stadsgränsen-Kalmarnäs 300.000 mark. Anslaget avser

Byvik vägskäl-Gollandsbron

100.000

breddningen och uträtningen av vägavsnittet från stadsgr

Landskapsstyrelsens disposition

150.000

till Kalmarnäs samt byggandet av gång- och cykelväg.

nad av trafikfarlig kurva och färdigställande enligt
tidigare fastställd vägplan.

300.000

2,300.000

projektet har tidigare anvisats 200.000 mark.
Delvik-Mångstekta 200.000 mark. Anslaget avser

'I

·nadskalkyl
mk(nuvärde}

1.250.000 1.100.000

Seglinge
byggandet av vägkorsningen mellan nya utfarten och

I!

jade anslag
mk

Kvarnbo-Långbergsöda 200.000 mark. Anslaget avser

Utfart från Mariehamn 900.000 mark. Anslaget avser

.1
., I

Redan bevil- Föreslås Totalkost-

Vägbyggnad

3.900.000

sträckningen Bertby-Vägskälet till Sund.

skärgården (r).

Brändö-Torsho]ina 1.l00.000 mark. Anslaget avser byggandet av vägavsnittet Askörsbron-Baggholma-Söderholm.
Av pr0jektet kvarstår härefter att förverkliga avsnittet Torsholma-Skinnarskärsbron.

Sålis-Postad 350.000 mark. Anslaget avser vägavsnitte
Korsbro-Postad.

Seglinge 250.000 mark. Anslaget avser slutförande av
vägförbättringsprojektet på Seglinge.

Gottby vägskäl-Jomala kyrka 350.000 mark, Anslaget
ombyggnad av sagda vägskäl och planering av förbättri
ar på vägen t i l l Jomala kyrka.
Godby-vägen, etapp I, 200,000 mark. Anslaget avser up
görande av vägplan och byggnadshandlingar för avsnitte

01,iegrusning 200.000 mark. Föreslås ske enligt plan
som fastställes av landskapsstyrelsen.
Reservarbeten 100.000 mark. För ändamålet föreslås
100,000 mark.

Godby-Gölby, Vägplanen skall utföras så att den icke b.
der den fortsatta vägsträckningen.

__

,I

-
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Väg genom Lövö i Vårdö 250.000 mark. Anslaget avser

Väg och servicekaj inom trafikavdelningens område

ombyggnad av vägen genom Lövö i Vårdö. Ombyggnaden

på Möckelö (r),
(510.000 - 510.000)

sker enligt vägsträckning fastslagen vid nyskiftesMomentet utgår.

förrättning.
Väg till fär.ifäste i Vargskär 150. 000 mark. Anslaget avser påbörjande av vägbygget från Överö till

OJ. LEMSTRÖMS KANAL

färjfästet i Vargskär för att möjliggöra byggandet

Avlöningar (f).

av färjfästet.

(72.448
5.855)
78,JOJ
Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.

+

Byvik vägskäl- Gollandsbron 100.000 mark. Avser ombyggnad av trafikfarlig väg.
Landskapsstyrelsens disposition 150.000 mark. Avser

Reparation, underhåll och drift av byggnader och anläggningar.

bl.a. kostnader för markinlösen,
2. Färjfästen (J00.000 mark)

(30.000 + 60.000)
90.000
För reparation av bromaskineriet vid kanalen föreslås

Anslag föreslås för följande arbeten:

50,000 mark, för rivning av brygga och dess ersättan-

Vägpr·o,jekt

de med en mindre landningsbrygga 20.000 mark och för

Redan bevil- Föreslås
,jade anslag
mk

Färjfäste i Vargskär
Ombyggnad av färjfästena i Torsholma och
Enklinge
·

årligt underhåll 20,000 mark.

1978
mk
200.000

600.000

Tekniska byrån och s,jötrafikbyrån.
04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

100.000

100.000

200.000

300.000

Socialskyddsavgifter (f),
550.000

Fär.ifäste i Vargskär 200. 000 mark. Anslaget avser

(450.000 + 100.000)

Lagstadgad utgift,

anslag för byggande av färjfäste i Vargskär.
Ombyggnad av färjfästena i Torsholma och Enklinge

Färjhållningen (f),

100,000 mark. Avser kompletteringsanslag till

12.000.000

i

Ökningen föranleds av att den för färjrutten Åva-Jurmo-

1977 års årsstat som uppgår till sammanlagt

Osnäs nybyggda landsvägsfärjan sätts i

mark.
För ombyggnaden av Torsholma färjfäste beräknas åtgå
100.000 mark och för ombyggnaden i Enklinge 100,000

trafik vid års-

skiftet .1977-1978. Driftskostnaderna för denna beräknas
till ca 1,5 milj. mark. Vidare belastas momentet 1978
av drif.tskostnader för den nyinsatta vajerfärjan mel-

mark,

lan Björkö och Lappo. I
J, Broar.

(8.940.000 + 3.060.000)

övrigt hänför sig ökningen

till allmänna kostnadsstegringar såsom lönekostnader

(1.600,DOO mark}

och bränslekostnader.
Brobyggnad

Redan bevil- Föreslås
jade anslag
mk

Vårdöbron

6.000.000

1978
mk

nadskal
mk nuvär

I anslaget ingår 80.000 mark för automatisering av
m/s Grisslans maskinrum.

1.600.000
U

Vårdöbron 1.600.000 mark. Anslaget avser delansla~
för Vårdö-bron.

rätthållande av trafik i

1.210.000
Anslaget oförändrat.

skär ården

( 1 • 21 0. 000)

f

•

r

28.04.70
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Anskaffning av fartyg och färjor (r).
1.600.000

(5.288,000 -

3,688.000)

29.01.
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29. FINANSIEg~~~§~!~~~!~g
============-------------

För maskineri och utrustning för Äppelö-Torsholma-

01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN

fär jan föreslås 150.000 mark, för nybyggnad av en

Ränteutgifter

vajerfärja för Seglinge 1.200.000 mark och för an-

200.000

skaffning av en begagnad vajerfärja för Björkö-

Avser räntor för finansieringslån.

(200.000)

Lappo 250,000 mark.

10. ARBETSMASKINER OCH ARBETSFORDON
28. 10. 11

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier,
550.000

(500.000 + 50,000)

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar.
28.10.70

Anskaffning av maskiner (r).
1.040.000

(100.000 + 940.000)

För utbyte av 1 st väghyvel och 1 st lastbil samt
anskaffning av 1 st grävmaskin föreslås 940.000
mark och för övriga anskaffningar 100.000 mark.

15. OLJESKADEBEKÄMPNINGEN
28.15.25

Driftskostnader för oljeskyddsberedskap (f).
84.ooo

(70.000 + 14.ooo)

Avser medel för att snabbt kunna igångsätta
arbetet vid olycka samt för övningar och dej ourkostna- ',
der.
28.15.70

Anskaffningar för oljeskyddet (r).
12.000

(Rubriken ändrad)

(3.000 + 9.000)

Anslaget avser anskaffning av 2 st bilradiotelefoner.

16. KATASTROFBEREDSKAPEN
28.16.70

Anskaffning av utrustning för katastrofberedskap (r).
5.000
(5.000)
Anslaget oförändrat.

17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN
28.17.79

Flygfält (r) •
150.000

(200.000 -50.000)

Med anslaget avser man att kunna belägga landningsbanan i Kumlinge med oljegrus.

' 1,'

rn
150
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I
.
:

grundlöner och

V-, B- och C-löneklasser
V-löneklassernas grundlöner och

B-löneklassernas

årsarvoden.

årsarvoden.

Löneklass

Grundlön eller
årsarvode

Löneklass

Grundlön eller
årsarvode

Löneklass

mk/år
Grundlön eller
årsarvode

mk/år

19.068

mk/år

.....

Löneklass

2

19.224

3

19.356

Grundlön eller
årsarvode
mk/år

c
c
c
c
c

31

27.300

32

27.852

33

28.344

34

28.944

35

29.484

36

JO. 144

37

J0.840

38

31.560

39

32.292

40

33.060
JJ.888
35.616

18.JOO

B

53.016

4

19.404

V 2

18.JOO

B 2

55.524

5

19.572

V 3

18.JOO

B J

58.980

4

18.720

B 4

63.132

6

19.740

V 5

19.152

B 5

68.208

7

19.908

8

20. 112

V 6

19.596

B 6

74.196

20. 100

B 7

81.024

9
10

20.340

V 7

20.532

V 8

20.652

B 8

88.800

V 9

21. 120

B 9

97.308

11

20.772

V 10

21.600

12

20.988

13

21. 192

11

22.140

14

21. 420

V 12

22.752

15

21.612

c 41
c 42
c 43
c 44
c 45

V 13

23.364

V 14

24.ooo

16

21.864

c

46

38.496

V 15

24.708

17

22.092

c 47

39.504

18

22.392

48

55.020

V 16

25.488

19

22.668

49

56.328

17

26.232

20

22.956

c
c
c

50

57.636

V 18

27.168

21

V 19

28. 176

23.232

59.460

V 20

29.208

V 21
V 22

c 51
c 52
c 53
c 54
c 55

V 23

33. 180

V 24

34.800

V 25

36.576

V 26

38.520

V

V

V

V

c
c
c

22

....

23.532

23

2J.880

30.396

24

24.252

31.740

25

24.612

26

24.996

27

25.380

28

25.836

29

26.292

30

26.796

c
c
c
c
c

c
c
c
c

34.680
36.540
37.512

61.236
63.408
65.544
68. 148

56

70.872

57

73.944

58

77.112

59

80.340

Il',
.

'I

Il
11111

'I III

1

I

-
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20. Planläggnings- o\h byggnadsväsendet
Förslag
197s

Ökning
Minskning

+

01, Skatter och avgifter
12, INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

S25.000

99S,ooo

+

173,000

S25.000

99s,ooo

+

173.000

20,0 1.6So

+

, 12 .10

21. Landstinget
22, Landskapsstyrelsen

400

400

2.

564.593

+

193.62S

52,2

23. Ålands Turisthotell

712.000

907.669

+

195.669

27,5

so.ooo

so.ooo

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-

332,000

+

S5.000

19,9

2.506.000

2,7s3.500

+

277,500

11,1

12.1s'9.111

1S.S17.27Q

+

6,42S,16S

19 s

437,010

434.1S4

-

2,S26

- o,6
11,s

03, Enligt förvaltningsområde icke fördelade
utgifter

+

170.970

3,000

4. 770. 2SO

6,220.2so

+

1,450,000

01. Centralförvaltning

s.962.230

10.031,400

+

1, 069, 170

02. Invalidvård

13, INKOMSTER AV LÅN
01, Ränteinkomster
02, Återbetalade lån

107,235

03. Barnavård och barnafostran
o4. Övriga sociala uppgifter

679.500

S24,500

+

145.000

• 0 .ooo

+

900,000

2,505.000

+

soo.ooo

3,000.000

+

400.000

2,005,000
2.600.000

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

4.60 .ooo

14. FINANSIERINGSINKOMSTER
01. Avräknings- ocp finansieringsinkomsterna
Summa inkomster mk

========================

10. Ålands centralsjukhus
11. Ålands centralsanatorium

12. Ålands tuberkulosbyrå

1.1

.6 0

1

+

7so.ooo

sso.ooo

+

02, Landstingets kansli

2ss.630

342,731

OJ. Landstingets övriga utgifter

s7.ooo

22, LANDSKAPSSTYRELSEN

1. 16.0 1

1.

12,

01. L·andstingsmännen

120.000
1.6 4.1 6

+

+

1 s.12

216.900

24,4

17.220.414

19,660.492

+

2.440.07s

14,2

3,444.5S4

3.711.702

+

267. 11S

7,7

302.503

334.401

+

31.s9s

10,5
39,3

14. Folkhälsoarbetet

+

so,o

15, Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

10.4.ooo

127.000

+

23,000

22, 1

20. Kommunal hälso- och veterinärvård

2s7.soo

302.soo

+

1s.ooo

S,2

41.074.~21

44.,94.'11

+

1.~1q,9SS

s 6

S6S.493

976,5s6

+

10S.063

12,4

1so.954

112.056

-

6S.S9S

-3S, 1

1,333.651

1.517.9SS
1,052.S44

+

1s4.337
344.964

4S,7

707.sso

+

13,S

s29.oss

1.111.961

+

2s2.903

34, 1

06, Ålands sjömansskola

1.904.S7S

2.299.746

+

394.S6S

20,7

07, Ålands yrkesskola

2.962.77s

3.209,714

+

246,936

s,3

OS, Ålands lantmannaskola

4o1.2S4

4S2,S62

+

s1.60S

20,3

09. Ålands husmodersskola

173.270

1S4.396

+

11.126

6,4

69.796

163.221

+

93.42S

s.9s3.sso

10.27s.2s2

+

1,291.702

133,s
14,4

11. Ålands hotell- och restaurangskola
13, Yrkeskurser och övriga utgifter för yrkesutbildningen

61s.ooo

6So. 000.

+

62,000

10,0

1.990,000

1.664.ooo

326.000

-16,4

3S6.ooo

- 2,2

15.s6s.ooo

15.509.000

-

24. Övrig undervisning och studieverksamhet

663.000

s2s.ooo

+

162.000

24,4

2S, Studiestöd

510.000

1.000.000

+

490.000

96, 1

26, Ungdoms- och idrottsverksamhet

671,000

707.000

+

36,000

S,4

27, Allmänna kulturella uppgifter

390.000

423.soo

+

-:JJ,

soo

s,6
- 9,0

23, Grundskolväsendet

33,000

+

1.150.000

22, Landskapets övriga läroanstalter

+

1.106,700

1.9os.ooo

10, Hemslöjdsundervisningen

2 1 • LANDSTINGET

13,3

ss9.soo

+

OS. Ålands tekniska skola

Ökning
+
Minskning -

312.000

4.079,000

o4. Ålands sjöfartsläroverk

Förslag
197s

70.000

+

5.716.000

03, Ålands lyceum

Grundbudget
1977

+

2.929.000

02. Lärornedelscentralen

197S

6So.ooo
2.66s.ooo

3,s11.ooo

01, Centralförvaltning

UTGIFTERNA ENLIGT HUVUDTITLAR ÅREN 1977 -

610.000
2.353.000

13. Mentalvården

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Bilaga III,

- o,s

596,012

2.112.000

+

q 7

277.000

3.000

795,600

.,,27. ,s4

600,92s

1.941.030

6SS.365

+

02. Särskilda understöd och lån

24. Finansavdelningens förvaltningsområde

2S, Trafikavdelningens förvaltningsområde

~12

01. Centralförvaltning

6.200

27, Näringsavdelningens förvaltningsområde

1.711.

-

4,916

+

26. Utbildningsavdelningens förvaltningsområde

1.1S1.92S

-

01, Lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter
02. Lagberedningen

625,544

714.569

+

S9,025

30, Arkeologisk och etnologisk verksamhet

223.300

203,300

-

20,000

319.5s7

344.S79

+

25,292

31. Ålands museum

36s.1s6

376.516

+

s.360

2,3

03, Planeringsrådet och planeringsbyrån

221.655

229.S47

+

s.192

s6.375

s2.969

-

3,406

04. Ekonomiska rådet och ekonomiska sekretariatet

159.7s5

173,901

+

14.116

33, Kastelholms fornminnesområde

617.000

929.000

+

312.000

- 3,9
so,6

05, Landskapsstyrelsens övriga utgifter

1s9.500

231.000

+

41.soo

34. Bomarsunds fornminnesområde

S5.000

ss.ooo

S92.000

742.500

+

150.soo

10.100

10.100

22.201.6S6

27.2Q1.SS6

+

23, KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
02. Polisinrättningen i Mariehamn

32, Ålands konstmuseum

40, Biblioteksverksamheten
2

+

01. Centralförvaltning
2.S34.s42

6S5.9S6

+

2.951.272

+

SO, Landskapsarkivet
116.730

6S.736

- 3,6

+

1,363,soo

35,6

1.41s.ooo

-

1s2.ooo

-11,4

1.075.000

1. 450. ooo'

+

37S.OOO

34,9

06. Arbetsförmedlingen

703.S50

733.31S

+

29.46S

4,2

07. Yrkesvägledningen

94.961

99.107

+

4.146

4,4

6,S71.200

7.3ss.ooo

+

516.soo

7,S

1.s9s.s6s

1.s26.s32

664.S45

02. Näringslivets främjande

3,s2s.ooo

s.1ss.soo

04, Vattenförsörjning och vattenvård

1.600.000

OS, Sysselsättningens främjande

06, Polisen i Föglö distrikt

09. Pensioner och personalutgifter

10, Utbildnings- och informationsverksamhet

226.247

1s5,341

07, Polishäktet i Godby
OS, Motorfordonsbyrån

+

196.679
331.s96
7.oso.000

359.263
S.42s.ooo

47.soo

47.500

+

27.367

+

1,345.000

-

-

01, Centralförvaltning

04, Polisen i Sunds distrikt

·92.030

-

2S,4

22.9

993.902
1.906.5so

-

S.090,200

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

03, Polisen i Jomala distrikt
05. Polisen i Kumlinge och Brändö distrikt

1,1

-

+

370.965

S4.500

ningsområde

32,0

9.340.000

7S,300

25. Social- och hälsovårdsavdelningens förvalt-

S6.ooo

22. Självstyrelsegården

Kansliavdelningens förvaltningsområde

23.

+

2,000

25. Brandväsendet
11, SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR

231.000
9.342.000

21, Främjande av bostadsproduktio,n
Grundbudge t
1977

175.000

10, Främjande av lantbruket samt jorddispositionsverksamhet

11, Landstingsval

---~~

------~---=--

'1

:\·I

Il
i.I
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- 154 11. Försöksverksamheten

-

735.782

2.145.554

+

1.409.772

12. Skollägenheten Jomala gård

465.360

640.360

+

175.ooo

15. Främjande av skogsbruket

683.000

762.000

+

79.000

16. Plantskolorna

210.000

280.000

+

70.000

3.010.900

3.030.000

+

19.100

20. Främjande av fiskerinäringen

Momentens
art

21 • Fiskodlingen

146.165

261.755

+

115.590

681.000

1.026.000

+

345.ooo

Avlöningar

JO. Miljövården

203.900

1.042.460

+

838.560

Socialskyddsavgifter
Pensioner

1.002.402

4.6

+

1.233.954

1. 168. 811

12.900.000

16.155.000

+

102.448

168.303

+

15.888.000

15.360.000

01. Centralförvaltning
02. Vägar
03. Lemströms kanal
04. Skärgårdstrafiken
10. Arbetsmaskiner och arbetsfordon
15. Oljeskadebekämpningen
16. Katastrofberedskap
17. Flygtrafik i skärgården
29. FINANSIERINGSUTGIFTER
01. Utgifter för finansieringslån

600.000

.114

1.590.000

73;000

96.000

5.000

5.000

200.000

150.000

200.000

200.000

200.000

200.000

.6

+

Grundbudget
1977

1978
Ändring 1977 mk

Förslag
1978

1978

%

32.057.862

36.019.671

+

3.961.809

+

3.727.400

4.268.100

+

540.700

+

12,4
14,5

7.823.000

9.535.000

+

1.712.000

+

21,9

Kommit.te er, de 1 e gat ioner och kommissioner l----2=2-'1..:.•..::0:.:0:.:0;:_+----'2'-"6;:..•'-0"-0=0-<l-+'-----'1c.5,_,.:..;0::.;0"-0"--+-'+--6"-'-.:::8__

o. 12

09

65.143

09

Avlöningar och utgifter av avlöningsna tur

12

Reparation och underhåll av maskiner,
anordningar och annan materiel

14
18

50.058.771

+

6.229.:;09

+

14,2

821.000

1.189.900

+

368.900

+

44,9

Reparation och underhåll av byggnader

950.560

1.366.990

+

416.430

+

43,8

Reparation och underhåll av jord- och
vattenbyggnads anläggningarna

6.150.000

6.550.000

+

400.000

+
+

18 6

3.255.000
65.855
5,28.ooo

+
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25. Turismens främjande

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
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990.000
23.000

6,5

Övriga konsumtionsutgifter

1. 844 •. 660

• 65.858

+

• 21.198

Övriga konsumtionsutgifter

39.766.220

46.872.748

+

7. 106. 528

+

17,9

29

Konsumtionsutgifter

83.595.482

96.931.519

+

13.336.037

+

15,9

Landskapsunderstöd till kommuner m.fl.

27.889.500

31.931.500

+

4.042.000

+

14,5

39

+

1.956.500

+

34,2

50.000

5.712.500

7.669.000

6.388.800

5.004.700

39.990.800

44.605.200

6.797.580

4.428.600

Hus byggen

2.555.400

3.516.960

Jord- och vattenbyggen

6.210.000

.118.000

15.562.980

17.063.560

Landskapsunderstöd till näringslivet

+ 21.590.017

===============

Landskapsunderstöd till hushåll och
allmännyttiga sammanslutningar

69

Icke specificerade överföringar

69

Överföringsutgifter
Anskaffning av maskiner, anordningar
och annan materiel

79

Realinvesteringar

82

Lån åt kommuner m.·r1.

Lån åt enskilda
Övriga och icke specificerade lån
Övriga finansinvesteringar

89

Lån och övriga finansinvesteringar

89

Investeringsutgifter

94

Räntor och amorteringar på finansieringslån

99

Övriga och icke specificerade utgifter

Övriga utgifter

1.010.000

160.000

15.190.000

17.565.000

21,7

1. 384.100
+

4.614.400

+

+

961.560

+

37,6

+

2. 08.000

+

46 8

+

1. 500. 580

+

9,6

+

2.375.000

+

15,6
85
12,4
11, 1

84.2

850.000

250.000

00.000

1. 00.000

+

600.000

17.150.000

19.275.000

+

2.125.000

+
+

36.338.560

+

3.625.580

+

16 .ooo

+

14.ooo

+

.+

14.ooo

+

153.000

5

34,8

2.368.980

250.000

15 .ooo

11,

'I

9, 1

-
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v.

ur motiverin en till statsverks ro ositionen för år 19 8.
Vissa överföringar till landskapet Åland.

Förslag

självstyrelselagen för Åland (670/51) skall de medel som

1978

behöver för självstyrelsens genomförande och vidmaktavbidan på ordinarie skattefinansiell utjämning mellan

Investeringsutgifter (moment' 70-89)
Realinvesteringar

(moment 70-79)

Huvudtitel 21. Landstinget

"
"

22. Landskapsstyrelsen

+ 1•

7.000

50.000

2.000

2.000

343.500

334.ooo

"

24. Finansavdelningens
förvaltningsområde

200.000

100.000

Il

25.

Il

Il

ottsbetalningar. Då den ordinarie utjämnin9en enligt självstylselagen sker i

26. Utbildningsavdelningens förvaltningsområde
27. Näringsavdelningens
förvaltningsområde
28. Trafikavdelningens
förvaltningsområde

efterskott och då beloppen av de utjämningar

talningarna, föreslås,

att av anslaget som beviljas landskapet

för ordinarie skattefinansiell utjämning, får enligt behov
den slutliga utjämningen är stadfäst beviljas tilläggsför-

Social~

och hälsovårdsavdelningens förvaltningsområde

statsförslaget såsom årliga för-

m ännu ej blivit stadfästa kan komma att överstiga förskotts-

23. Kansliavdelningens
förvaltningsområde

Il

+

ket och landskapet anvisas i

för utgifterna under åren före finansåret.

2.214.700

1.888.000
av de medel som behövs under finansåret 1978 beror på de

293.980

692.600

1.130.800

2.919.960

11.371.000

11.077.000

som självstyrelsen regelmässigt medför för landskapet

+

finansåret samt på hur stora landskapets inkomster är under
+ 1.789.1

tid. Utgifterna utvecklas i

allmänhet i

samma takt som i

ri-

t, Utgiftsökningen påverkas å andra' sidan också av landskapets
ställning och speciella förhållanden och av befolkningens exptionella levnadsvillkor. Utgiftsökningen baserar sig sålunda

Lån och övriga finansinvesteringar
(moment 80 - 89)

rmast på åtgärderna för främjande av sysselsättningens upprätt-

17.150.000

19.275.000

llande, förverkligandet av lagstiftningen angående uppgifternas

,

I

111
:',,I

I

1

I 1,

Huvudtitel 23. Kansliavdelningens
förvaltningsområde

"
Il

24. Finansavdelningens
förvaltningsområde
25. Social- och hälsovårdsavdelningens
förvaltningsområde

rdelning mellan staten och landskapet, förverkligandet av folk-

9.300.000
400.000

9.300.000
300.000

solagstiftningen, det ökade antalet barndagvårdsplatser samt
vecklandet av dessa, övergången till grundskolsystemet, förbättdet av skärgårdens trafikförbindelser, utökandet av krediter
sedda för bostadsproduktion, utvecklingsområdeslagstiftningen

30.000

30.000

"

26. Utbildningsavdelningens förvaltningsområde

1. 010. 000

160.000

Il

27, Näringsavdelningens
förvaltningsområde

6. 410. 000

9.485.000

finansieringen av sådana investeringar som i

riket finansi-

med krediter, beviljade ur statens investeringsfond.
t

extraordinarie anslag som med stöd av självstyrelselagen be-

ljats för finansåret 1978 används för finansiering av tidigare
investeringsobjekt, avsedda att förverkligas med stats-

Skattefinansiell ut"ämnin

åt landska et Åland (förslagsanslag)

hänvisning till motiveringen för kapitlet föreslås under montet

176.900.000 mk. Ökningen är 31.700.000 mk.

1

I

I;:I
1

I '1 I
I
,

•
I
I
I
I

r
1

-
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1978 förslag••••••••••••••••••••

176.900.000

1977 statsförslag ••••••••••••••• 145.200.000
1976 bokslut ••••••••••••••••••••

115.454.474

''
I:

-

Utdrag ur allmänna motiveringen till statsverkspropositionen för
å r 1978.

!

11,

'

3.1. Sammandrag av innehållet i förslaget till utgiftsstat.

31. Extraordinarie anslag åt landskapet Åland (förslagsanslag)'

statsverkspropositionen för år 1978 har uppgjorts så, att den stö-

Med hänvisning till motiveringen för kapitlet föreslås under

der det principbeslut regeringen fattade 23.6.1977 om mål och hand-

momentet 22.600.000 mk. Ökningen är 1.600.000 mk.

lingslinje för den ekonomiska politiken under de närmaste åren och

1978 förslag ••.••••••••.•..•.•.•

22.600.000

1977 statsförslag ••••••••.•••..•

21.000.000

1976 bokslut •.••••••••.••...•.••.

16.816.517

förverkligar de budgetpolitiska åtgärder detta principbeslut kräver
under år 1978. Det centrala målet för statsverkspropositionen är
sålunda att skapa förutsättningar för en gradvis förbättring av sysselsättningen. Särskild uppmärksamhet har även fästs vid stävjande
av inflationen genom att lätta på inkomst- och förmögenhetsbeskattningen i förhållande till inflationen och genom att dimensionera
förhöjningarna av andra skatter, tariffer och avgifter så att de
blir mindre än under de senaste åren.
Statsverkspropositionen innehåller anslag för fortsättande av de
viktigaste pågående samhälleliga reformerna. T.ex. för utvecklande
av folkhälsoarbetet, barndagvården och yrkesutbildningen föreslås
avsevärda tilläggsanslag. Å andra sidan innehåller statsverksproposi tionen flera åtgärder avsedda att göra ökningen i

de offentliga

utgifterna långsammare.
Slutsumman i
är 14

%mer

förslaget till utgiftsstat är 37.601 milj.mk, vilket
än slutsumman i

den ordinarie budgeten för år 1977.

Sammanlagt har 1.341 milj. mk i

tillägg till utgifterna godkänts i

den första tilläggsbudgeten och föreslagits i

den andra tilläggs-

budgeten år 1977.
Av konsumtionsutgifterna består mer än 3/5 av utgifter för löner
och pensioner. Återstoden utgörs av utgifter för underhåll av allmänna vägar och för förvärv av utrustning för försvarsmakten samt
för köp av andra konsumtionsvaror och tjänster av olika slag. För
konsumtionsutgifterna föreslås 10.653 milj. mk, vilket är 14
än i

% mer

ordinarie budgeten för år 1977. Konsumtionsutgifterna uppgår

till 28

% av

slutsumman på statsverkspropositionens utgiftssida.

Volymökningen i konsumtionens kassautgifter skulle ungefär motsvara det uppställda målet om 2 procent.
Till löneutgifterna har gjorts de tillägg, som föranleds av gällande

,·(

''i
i/''
I
I
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tjänste- och arbetskollektivavtal. Ökningen av antalet anställda
i

statens tjänst förblir liten. Den verkliga ökningen,

i vilken

man frånsett effekten av uppgiftsöverföringar mellan staten och
kommunerna, är 307 personer. Ökningen hänför sig bl.a. till statens

fastighetsförva~tning,

post- och telegrafstyrelsen, högsko-

för folkhä 1 soar b e t e t , barn dagvården, brand- och räddningsväsendet
samt var d en av d e utvecklingsstörda. Utbetalningen av statsbidra0

·
gen blir
snabb are då vissa nya uppgifter kommer att omfattas av
åt kommuner och kommunalförlagen om statsande 1 ar oc h .-un d ers t""d
o
bund (35/73). Å andra sidan föreslås att överför~ndet av vissa uppgifter inom undervisningssektorn att omfattas av nämnda lag upp-

lorna, yrkesläroanstal terna och statens förplägnadscentral •·

skjuts till början av år 1979, Ökningen i

de utgifter övergången

För statens pensionsutgifter har föreslagits 1.844 milj. mk. Häri

till grundskolan åsamkar staten blir långsam~are då övergången

ingår en reservering för justeringarna 1.1.1978 och 1.7.1978. I

till grundskolan slutförts och då elevantalet minskar. Totalt

avsikt att delvis lösa problemet med s.k. överstora pensioner av-

torde ökningen av kassautgiffternas volym i

låter regeringen till riksdagen propositioner i

som beviljas för kommunernas konsumtionsutgifter i förslaget till

syfte att förhin-

dra uppkomsten av pensioner som överstiger målsättningsnivån då

utgiftsstat förbli vid 2-3

fråga om de statsbidrag

%.

pensionerna beviljas. Regeringen har även för avsikt att utreda,
huruvida det är möjligt att från redan beviljade pensioner indra

Statsbidragen till näringslivet finansieras direkt med hjälp av
·budgetmedel samt utanför budgeten genom förmedling av bl.a. ex-

den del som överstiger målsättningsnivån.

portgarantifonden .och gårdsbrukets utvecklingsfond. Bland de mest
Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag till kommuner och

betydande utgiftsposterna är att beakta det prispolitiska stödet

kommunalförbund,

till lantbruket, exportstöd för lantbruks överskott, kostnadsgaran-

samt landskapet Åland, överföringar till närings-

livet, hemhushåll och allmännyttiga samfund samt till statens icke

tier för metallindustrin, stöd till företagen för marknadsföring

budgeterade konton, icke specificerade överföringar till hemlandet

vid expor t oc h Produktutveckling, skogsförbättringsunderstöd samt
transport- och annat stöd till tidningspressen. Statsbidragen till

samt överföringar till utlandet. För överföringsutgifter föreslås

19.859 milj. mk, vilket är 16 % mera än i den ordinarie budgeten
för år 1977. Överföringsutgifterna utgör 53 % av statsverkspropo-

näringslivet ökar enligt statsverkspropositionen långsammare än
statens övriga utgifter.

sitionens slutsumma.
Vid dimensioneringen av statsbidragen till kommuner och kommunal-

0
ll och allmännyttiga samfund består
Överföringarna tl.11 he~~usha
uuL
närmast av sociala inkomstöverföringar, statsbidrag till privata

förbund har man utgått från gällande regleringsdokument mellan sta-

läroinrättningar och privata samfund som handhar sociala uppgifter,

ten och kommunernas centralorganisationer för åren 1977-80. Enligt

samt vissa utgifter för främjande av socialt bildningsarbete, ve-

detta dokument kunde den sammanlagda ökningen i kommunernas och

tenskap och konst samt för studiestöd. 'En betydande del av de soci-

kommunalförbundens konsumtionsutgifter år 1978 vara högst 3
ökningen i kommunernas administrativa investeringar högst 2

% och
%. En-

ligt dokumentet kunde personalen i kommunernas och kommunalförbundens tjänst öka med högst 2

%.

Beloppet av statsandelarna och

-understöden till kommunerna och kommunalförbunden beräknades öka

4 % per ar.

ala inkomstöverföringarna är bundna vid APL-index. De största förhöjningarna föranleds av de förhöjningar om 10

1977 och 5

% från

% från

och med 1,10.

och med 1.4.1978 som föreslagits till barnbidragen,

av reformen av studiestödet och av den revidering av frontmannapensionslagstiftningen som trädde i kraft 1.7.1977. Även utgifterna för ar-

0

i

genomsnitt

I

jämförelse med den ordinarie budgeten för år 1977 ökar kommuner-

nas och kommunalförbundens statsbidrag med 21

betslöshetsersättningar och statsbidrag till arbetslöshetskassorna

%.

En avsevärd

ökar märkbart i

jämförelse med den ordinarie budgeten för 1977,

Till de icke specificerade överföringarna till hemlandet räknas bud-

denna ökning föranleds dock av det faktum, att de anslag som

getmedel som överföres för att täcka statsjärnvägarnas driftshus-

i den ordinarie budgeten för 1977 till många delar visat sig vara

hållnings behov av tilläggsfinansiering samt statsbidraget inom ar-

otillräckliga. Betydande tillägg föreslås bl.a.

betskraftsministeriets förvaltningsområde för lindrande av arbets-

till statsbidragen

lösheten.

-
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Överföringarna till utlandet ökar med 34

% främst

på grund av en

betydande ökning av de utgifter för utvecklingssamarbetet som kanaliseras genom de internationella organisationerna.
Genom en lag av år 1968 överfördes från början av år 1969 långivningen från statens budgetmedel att skötas av Postbankens medel så
att staten erlägger räntestöd för lånen. Detta räntestödslånesystem'
har sedermera ändrats .flera gånger. Det sammanlagda beloppet av
räntestödslån som'beviljas av Postbankens medel har stigit sedan år
1969. Postbank~ns möjligheter att bevilja räntestödslån i
med de kvoter som godkänts i
man i

enlighet

statsförslaget har minskat. För att

framtiden skall kunna trygga tillräckliga möjligheter att er-

hålla lån föreslås,

att lån i

enlighet med lagen om räntestödslån

av postsparbankens medel (761/68) som nu beviljas av Postbankens
medel, från början av år 1978 kunde börja beviljas av alla kreditinrättningar. Till riksdagen avlåtes en proposition i

detta syfte.

För investeringsutgifter föreslås 5.806 milj. mk, vilket är 2

%

mera än i den ordinarie budgeten för år 1977. Investeringsutgifterna
utgör 15

% av

slutsumman på statsverksproposi tione_ns utgiftssida. Av

investeringsutgifterna är något över hälften realinvesteringar och
resten lån och andra finansinvesteringar.
Av realinvesteringarna ökar husbyggnadsinvesteringarna, medan åter
jord- och vattenbyggnadsinvesteringarna minskar. De mest betydande
realinvesteringsobjekten är fortfarande investeringar i vägar,
vägar och post-

o~h

järn-

telekommunikationer, arbeten på uppförande av

skolor, ämbetshus och byggen för försvarsväsendet samt investeringar i

syfte att öka användningen av bränntorv.

Des~utom

föreslås

att anslag användes för värmeekonomiska grundreparationer av statens fastigheter.
Statens långivning och andra finansinyesteringar består närmast av
bostadslån, ett lån till Finlands Exportkredit Ab och höjningar av
aktiekapitalen i

statsbolagen.

Fö~

utbetalning av bostadslån före-

slås 1.920 milj. mk.
Till övriga utgifter räknas räntor och amorteringar på statsskulden
samt diverse utgifter av olika slag. Till övriga utgifter föreslås
sammanlagt 1.283 milj. mk. Ökningen i
budgeten för år 1977 är 42

%.

jämförelse med den ordinarie

Den stora ökningen beror på statens

ökade upplåning under de senaste åren.
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