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1973-74 Lt. - Ls fram.st. nr 8. 

LAlID SKAPS STYR ELS ENS FRAMS TÄ LLNJN G ti J l 

Landstinget med förslag till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under år 1974. 

Föreliggande framställning med förslag till årsstat avviker i 

fråga om uppställning från föregående,års. En redogörelse för änd

ringarna göres nedan under rubriken "Ämbetsverkslagen och årssta

ten 11 • 

Budgetförslagets slutsumma är 78,9 milj.mark eller 27,9 % 
högre än föregående år. Om de hittillsvarande tilläggsbudgeterna 

under år 1973 medräknas är ökningen 21,4 %. 
Slutsumman i statsverkspropositionen för år 1974 är c. 14 % 

högre än motsvarande förslag för år 1973. 
Överg,3,ngen från folkskola ti 11 grund skola medför en betydande 

ökning av landskapets utgifter. Utgifterna för folkskol- och grun~ 

skolväsendet stiger jämfört med år 1973 med 3,1 milj. mark, vilket 

inverkat höjande på budgeten med c. 5,0 %. 
Ikraftträdandet av folkhälsolagen och ti llämp:andet av denna 

medför en ökning av landskapsbudgeten med 1,7 %, 
Investeringsutgifterna stiger med 216.000 mark och lånen med 

3,7 milj.mark. Av låneökningen hänför sig 1.450.000 mark till 

bostadslån, 1.000.000 mark till lån för landskapets kraftför

sörjning och 600.000 mark till jorddispositionslån. Låneökningen 

verkar höjande på hela budgeten med 6,0 %. 
Till grund för föreliggande förslag har legat avdelningarnas 

budgetäskanden. Vid handläggningen har även förelegat regeringens 

proposition angående statsförslaget för år 1974. 

Utvecklirtgsprogrammet. 

Utvecklingsdelegationens betänkande IV har ännu inte överläm

nats till landskapsstyrelsen. Betänkandet bar sålunda inte kunnat 

behandlas inom landskaps styr el sen, varför landskaps styrelsen i 

samband med förslaget till denna årsstat inte kan uttala sig om 

betänkandet och däri föreslagna åtgärder. 

Detta betyder inte att landskaps styrelsen skulle varit overk

sam, då det gäller utvecklingsarbetet. I regeringens statsverks

proposi tion för år 1974 förutsätts att utvecklingsområdeslag

stiftningen skall förnyas så att en ny lag kan t:r:äda i kraft re

dan den 1.1.1975 eller ett år tidigare än som avsetts. Landskaps

styrelsen har bevakat landskapets intressen i utvecklingsområdes

frågan och framhållit att landskapet Åland i dess helhet bör hän

föras ti 11 utvecklingsområde med Mariehamn som centralort, varvid 
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skärg3.rdsområdena skulle hänföras till en s. k. 0-zon med speciel

la förmåner, eller att en särskild utvecklingslag beaktande skär

gårdens särförhållanden bör ut arbetas. 

En stor del av de åtgi:irder som hittills föreslagi..ts inom ra

men för uvecklingsarbetet befinner sig ännu på utredningsstadi et. 

En del har verkställts, såsom transportstöd, arbetskraftspolitiskt 

finansieringsstöd m.m., vilka åtgi:irder framgår bl .a. av denna 

budget, och en del har gjorts och göres på tjänstens vägnar av 

landskapets anställda i form av infonnation och tjänster. 

.Ämbetsverkslagen och årsstaten. 

Centrala ämbetsverket 

Den 1 juni 1973 trädde landskapslagen om Ålands centrala äm

betsverk i kraft. Fullfölj andet av lagen har do ek till vis sa de

lar inte kunnat ske då bl.a. befattningarna som utbildningschef 

och socialchef ännu inte till tratts. Från årsskiftet 1973-74 räk

nar la:ndskapsstyrelsen med att arbetet inom centrala ämbetsverket 

skall vara organiserat enligt lag~ns arbets- och kompetensför

d~lning. 

Genom överenskommelseförordning inom hälso- och sjukvårdens 

område (ÅFS 28/1973) har landskapet den 1 juni 1973 övertagit 

vissa statliga uppgifter. La:ndskapsläkaren skall enligt överens

kommelseförordningen vara landskapets tjänsteman. Tjänsten har 

dock tills vidare besatts endast t.f. men har sedan avlönings

frågan nu utretts lediganslagits. 

Landskapsstyrelsen avser att effektivera informationsverksam~ 

beten både gentemot allmänheten och inom ämbetsverket. Detta kan 

ske sedan kansliselcreteraren, som en längre tid handhaft bl.a. 

större delen av de uppgifter som skulle ankommit på socialchefen, 

från årsskiftet helt kan ägna sig åt arbetsuppgifterna enligt äm

betsverkslagen. 

Genom en ny överen.skommelseförordning (ÅFS 48/1973 rörande 

fornminne svärden har landskaps förvaltningen sedan 1. 8 · 1973 över

tagi't skötseln av Kastelholms slott. 

~u~g~t~pEs~ä1l~i~g~n~ 

Med den nya ämbetsverkslagen som grund har en helt ny budget

uppställning byggts upp. Strävan har varit att skapa ett system, 

där bu-dgetens uppställning följer ämbetsverkslagens ansvarsområden 

Genom att i budgeten till de olika avdelningarnas, inrättningarnas 

och byråernas ansvarsområden föra förutom driftsutgifter och -in~ 

komster även investeringar och lån har budgeten gjorts överskåd

ligare. 
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Grupperingen av ut gifterna enligt den nya budgetuppställningen 

underlättar jämförelser med statsförslaget, då den i tillämpliga 

delar följ er riksbud getens struktur. 

Budgetuppställningen avser att förenkla det årliga budgetar

betet samtidigt som den underlättar redovisningar och kontroller. 

Den nya nummerkoden gör littereringen av utgifter och inkoms

ter lättare samtidigt som kontrollen effektiveras. Enligt det nya 

systemet kan man sålunda direkt av nummerkoden på ett utgiftsve

rifikat få upplysning om vad slags utgift det är fråga om. Det 

nya kodsystemet är även anpassat för införande av automatisk da

tabehandling. Det kommer även att underlät ta uppgörande av <En 

finansplan, som finansförvaltningslagen förutsätter. 

Den nya budgetens uppbyggnad framgår närmare av redogörelsen 

"Den nya budgetens struktur", vilken närslutes som bilaga II. 

I sifferbudgeten a:ntedknas numera de sammanlagda beloppen för 

varje avdelning, huvudtitel och kapitel genast efter respektive 

rubrik, varvid dessa summor särskiljes från momentbeloppen genom 

µnderstreckning. 
I detaljmotiveringen har för underlättande av jämförelse med 

1973 års årsstat vid varje momentrubrik antecknats momentets tidi

gare motsvarighet. Ändringar av rubriker och sammanslagningar har 

dock inte angivits särskilt, då ändringarna varit synnerligen 

genomgripande och många. 

r fråga om trafikavdelningens förvaltningsområde har kapi

tel- och momentrubrikerna till största delen bibehållits som 

tidigare beroende på att den inre organisationen på denna av

delning ännu inte är fastslagen. 

Skollägenheten Jomala g'ård, som till sin natur är både skol

lägenhet underlydande Ålands lan tmannaskola och en försöks gård, 

har av ändamålsenl.ighetsskäl placerats under näringsavdelningen 

eller m.a.o. under den avdelning som har de största förutsätt

ningarna att övervaka gårdens verksamhet. 

Katastrofberedskapen. i_··-·· .- I .. - ,,.,., 

Brandskyddsstation. ----------
I förslaget till ordinarie årsstat för år 1973 föreslog land

skapsstyrelsen ett anslag om 450.000 mark för en brandskydds

station. Anslaget ströks dock på förslag av finansutskottet; 

som konstaterade att motsvarande anslag i riksbudgeten utelämnats 

och att utredningarna kring projektet borde ytterligare komplet-
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teras beträffande dess eventuellt negativa effekter på miljön 

och möjligheterna att ansluta ifrågavarande brandskyddsstation 
till en brandstation för hela fasta Åland. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att undervisningen i brand

skydd vid sjöfartsläroverket, tekniska skolan och sjömansskolan 
bör effektiveras genom möjligheter till praktiska övningar i 

släckning av fartygsbränder. Den senaste tidens svårartade 

fartygsbränder har understrukit vikten av att möjligheter till 

praktisk brandskyddsundervisning för fartygspersonal och annan 
brandpersonal ordnas snarast. 

Den arbetsgrupp, som på landskapsstyrelsens uppdrag under år 

1972 utarbetade förslag till brandskyddsstation, har ånyo ut~ett 
frågan om stationens placering med beaktande av de synpunkter 

finansutskottet anfört. Ärendet är f .n. på remiss till berörda 
instanser. 

Landskapsstyrelsen, som är positivt inställd till frågan om 
ordnande av denna brandskyddsutbildning, avser att om möjligt 

i förstkommande tilläggsbudget, sedan utredningarna slutförts, 
komma med förslag i ärendet. 

~ag ~ata~trofb~r~d~k.§!.P~ 

I föreliggande förslag till årsstat har landskapsstyrelsen 

under huvudtitel 18 avdelat ett särskilt kapitel för katastrof
beredskap och anslagit medel för denna. Landskapsstyrelsen ~nser 
det viktigt att resurserna på detta område ökas särskilt med 

tanke på olyckor till sjöss. För att samordna beredskapen har 
kontakter upprättats med Stockholms läns landsting och med 
representanter för organisationer i Åboland. 

Personal och avlöningar. 

I enlighet med det allmänna statliga tjänstekollektivavtalet 
justerades lönerna räknat från 1.4.1973 med 100 mark i månaden 

' dock med minst 5,2 %. Denna allmänna höjning av lönerna räknar 

man i riket att ökar tjänstemannalönerna med i medeltal 8,3 %. 
Med beaktande av höjningen av semesterpremien från 10 % till 
20 % och en tidsbestämd höjning i fråga om tjänstemän i B-löne

klass beräknas den sammanlagda inverkan av höjningen av tjänste
mannaavlöningarna till c. 9 %. 

I löneanslagen har av landskapsstyrelsen under året verkställda 
gropjusteringar beaktats utan att detta särskilt angivits i 

---------- ----
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detaljmotiveringen. För lönejusteringar under år 1974 har ob

serverats anslag utgörande c. 10 % av avlöningsmomentens belopp. 

Landskapsstyrelsen avser att såsom tidigare disponera anslaget 

för lönejusteringen för såväl allmänna justeringar som för grop-

justeringar. Den till årsstaten bilagda tjänsteförteckningen 

upptar såväl under år 1973 verkställda lönejusteringar och 

för 1974 föreslagna. 
På grund av omläggning av budgetens uppställning har av redo

visningsmässiga skäl anslag för extra personal i 1974 års års

stat till huvudsaklig del införts under den avdelning eller 

inrättning, för vilken arbetet utföres, utan att detta' anslag 

alltid omnämnts i detaljmotiveringen. Användandet av extra 

arbetskraft sker endast med landskapsstyrelsens tillstånd. 

Under år 1973 har man inom undervisningsområdet i riket 

övergått till lön enligt en s.k. C-lönetabell. Denna lönetabell 

berör lärarpersonalen men icke exempelvis vaktmästare, städerskor 

och kökspersonal. Detta nya lönesystem har tagits i bruk enligt 

rikets tjänstekollektivavtal och har beaktats i landskapets 

årsstat. 

Dyrortsfrågan. 

Frågan om uppEtyttning av Mariehamn och andra åländska kommu

ner till högre dyrortsklass har länge varit aktuell. Åren 1971-

1972 utförde statistikcentralen en dyrhetsundersökning, som 

för Mariehamn gav ett dyrhetstal nära gränsen mellan klass II 

och klass I och för landskommunerna dyrhetstal kring gränsen 

mellan klass III och klass II. På grund härav föreslog 1972 års 

dyrortsklassificeringskommitte att samtliga ~ommuner på Åland 
skulle uppflyttas till klass II. Statsrådet beslöt emellertid 

att generellt uppskjuta justeringen av dyrortsklasserna till 

hösten 1973 och tillsatte en parlamentarisk kommitte för att 

inkomma med nytt förslag till klassificering. 

Landskapsstyrelsen tillsatte för sin del i januari en arbets

grupp med uppgift att belysa utvecklingen av kostnadsnivån på 

Åland sedan den senaste officiella dyrhetsundersökningen och 

att hålla kontakt med vederbörande instanser i Helsingfors. 

Den parlamentariska kommitten har nu föreslagit att en jus

tering av dyrortsklassificeringen skulle ske från 1.1. 1974 och, 

att därvid 78 kommuner skulle flyttas från klass III till klass 

II. Bland dem har Mariehamn det högsta dyrhetstalet. De åländska 
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landskommunerna föreslås kvarstå i klass III. Den nu föreslagna 
justeringen är beroende av en lagändring, men då förslaget 
framförts av en parlamentarisk kommitte torde man kunna räkna 
med att Mariehamn från nästa års början hänföres till dyrorts
klass II. Erforderliga medel finnes under avlöningsmomentens 
anslag för lönejusteringar. 

Övriga ärenden. 

Sj.2,m.~,n.§,skatten..:. 

I fråga om sjömansskatten fortsätter landskapsstyrelsen sina 
ansträngningar att via riksmyndigheterna utverka en sådan över
enskommelse med Sverige att den kommunala delen av sjömansskatten 
för åländska sjömän på svenska fartyg skulle restitueras till 
kommunerna på Åland eller att i annat fall i enlighet med Bren
ning-kommi ttens förslag staten skulle gottgöra de åländska kom
munerna för skattebortfallet. 

Tr~fik~vgifterga_i_skä~gårdeg. 

Landskapsstyrelsen har ingående dryftat trafikavgifterna i 
skärgården. I fråga om den lokala skärgårdsbefolkningens trafik 
föreslår landskapsstyrelsen att person~ och nyttotrafiken för 
skärgårdsborna på förbindelsebåtarna från och med år 1974 skall 
vara avgiftsfri på samma sätt som på m/s Kumlinge och m/s Tr~ 
Måsar. Detta gäller såväl landskapets egna förbindelsebåtar som 
av landskapet subventionerade båtar. :be inkomster, som häri
genom bortfaller, är obetydliga. I fråga om trafikavgifterna på· 

m/s Kökar för icke-skärgårdsbor har i sak ingenting nytt inträf
fat sedan landstingets augustisession, varför landskapsstyrelsen 
inte gör något nytt förslag. 

Ett förslag till plan för skärgårdstrafiken är under utarbe
tande och torde bli klart inom en nära framtid. Sedan förslaget 
efter remiss till kommunerna fått sin slutliga utformning avser 
landskapsstyrelsen att införskaffa vederbörande riksmyndigheters 
utlåtande.över vilka trafikrutter som kan bli avgiftsfria. 

FigagsE_l~..:. 

Landskapsstyrelsen har icke i samband med detta förslag till 
årsstat kunnat framlägga en finansplan för de närmaste fem åren 
utan hänvisar till den principbudget som avgavs i samband med 
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budgetförslaget för år 1973 och som omspänner fem år. Landskaps
styrelsen avser att senast i samband med 1975 års budgetförslag 
framlägga en finansplan uppbyggd enligt den nya budgetuppställ

ningen. 

Extra ordinarie anslag. ------------
Under år 1973 har landskapet beviljats och erhållit begärt 

extra ordinarie bidrag för landskapets elkraftförsörjning 
8.554.000 mark. Beloppet har utbetalats till Ålands Kraftverks

aktiebolag. Beträffande den del som hänför sig till stamlinje
nätets utbyggande har landskapsstyrelsen knutit särskilda vill

kor. 
Den 2 juli stadfäste Republikens president Ålandsdelegationens 

beslut om ett e.o. anslag om 3.875.000 mark för uppförande av 
ett skolhus för Ålands sjömansskola. Bygget beräknas starta i . 

slut.et av år 1973 och vara färdigt vid årsskiftet 1974-75. 
Stadfästandet av Ålandsdelegationens beslut om beviljande av 

ett e.o. anslag om 1.850.000 mark för en laxodlingsanstalt har 
av Republikens president den 2 juli 1973 uppskjutits med minst 

ett år. 

PrisE_olitiskt .§_töd..:. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att riksmyndigheterna rättat 
till det missförhållande som år 1972 uppkom därigenom att Föglö 
och huvuddelen av Vårdö icke erhöll prispolitiskt stöd för mjölk
och köttproduktionen. I denna årsstat har medel inte upptagits 
för detta ändamål. Dock har landskapsstyrelsen gjort framställ
ning till riksmyndigheterna om att utbetalningen av alla regio
nala prispolitiska stöd skulle övertas av landskapet. Då över
enskommelse i ärendet nåtts avser landskapsstyrelsen att budge
tera medel, eventuellt i tilläggsbudget. 

I detaljmotiveringen angiven ökning eller minskning av an
slag eller inkomst avser förändringen gentemot ordinarie års~ 
staten för år 1973. 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen och anslutna bi
lagor. 
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:Sil agor 
Såsom bilagor till årsstaten har fogats: 

I Tjänsteförteckning 
II Den nya budgetens struktur 
III Sammandrag av förslaget till inkomststat 1974 
IV Sammandrag av förslaget till utgiftsstat 1974 
V Jämförelse av investeringsutgifterna 
VI Jämförelse av understödslån 
VII Ekonomisk översikt 
VIII Vissa överföringar till landskapet Åland. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen värd
s amt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följan
de förslag till ordinarie årsstat för 
landskapet Åland under år 1974 samt be
myndiga landskapsstyrelsen att upptaga 
för budgetens förverkligande erforder
liga lån. 

Mariehamn, den 8 november 1973. 
På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Finanschef 

I 

I N K 0 M S T E R ================= 

Avdelning 01. 

01. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR ======================================= 
01. SKATTER OCH AVGIFTER 

01. Nöjesskatter 

02. Apoteksavgifter 

03. Övriga skatter och avgifter av 
skattenatur 

Avdelning 02. 

02. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 
13. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

02. Polisinrättningens i Mariehamn inkomster 
1. Stadens and?l i kostnaderna 

för polisinrättningen 507.761 

2. Avgifter för anlitande av 
grod.män samt diverse in-
komster 500 

3. Inkomster från hittegods-
försäljning 10.000 

4. Sjukförsäkringsersättningar 1.000 

519.261 

06. Inkomster från motorfordonsbyrån 

08. Sjukförsäkringsersättningar 

11. Statsanslag för understödjande av poli
tisk verksamhet 

20. Ersättningar för kostnader i samband med 
uppgörande av byggnadsplaner 

22. Inkomster från turisthotellet 

01.01. 

~~Q~QQQ 

420.000 

50.000 

200.000 

170.000 

~~~~z~1§1 
1.255.261 

519. 261 

170.000 

35.000 

80.000 

1.000 

450.000 
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14. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

03. Diverse inkomster 

15. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT

NINGSOMRÅDE 

10. Ålands centralsjukhus' inkomster 

1. Vårdavgifter 

2. Ersättningar för natura-
förmåner 

3. Poliklinikavgifter 

4. Diverse inkomster 

5. Kommunernas andelar i före
gående års anläggnings- och 
driftskostnader 

375.000 

120 .000 

140.000 

64.000 

1.300.00Ö 

1.999.000 

11. Ålands centralsanatoriums inkomster 
1 • Vårdavgifter 100.000 

2. Ersättningar för natura
förmåner 

3. Diverse inkomster 
4. Kommunernas andelar i 

föregående års anläggnings
och driftskostnader 

12. Ålands tuberkulosbyrås inkomster 

1. Kommunernas andelar i 
föregående års anläggnings
och driftskostnader 

35.000 

20.000 

700.000 

855.000 

60.000 

16. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

02. Kommunernas andel i kostnaderna 
för skolförvaltningen 

03. Ålands lyceums inkomster 

1. Elevavgifter 
2. Vederlag for naturaförmåner 

samt diverse inkomster 

04. Ålands sjöfartsläroverks inkomster 

1. Kursavgifter 
2. Vederlag för naturaförmåner 

samt diverse inkomster 

35.000 

7.000 

42.000 

1 .000 

1 .000 
2.000 

20.000 

20.000 

2.914.000 

1.999.000 

855.000 

60.000 

700.550 

38.000 

42.000 

2.000 

- 3 -

05. Ålands tekniska skolas inkomster 

1. Elevavgifter 
2. Vederlag för naturaförmåner 

samt diverse inkomster 

06. Ålands sjömansskolas inkomster 

1. Elevavgifter 
2. Vederlag för naturaförmåner 

samt diverse inkomster 

07. Ålands yrkesskolas inkomster 
1. Termins- och kursavgifter 

2. Inkomster av bespisningen 

3. Inkomster .av arbetsverksam
heten 

4. Vederlag för naturaförmåner 
samt diverse inkomster 

5. Inkomster från Ålands han
delsskola 

6. Inkomster från elevinter
natet 

7. Inkomster enligt samarbets
avtal 

8. Inkomster från Backaskolan 

9. Kommunernas andelar i an
läggnings- och driftskost
naderna 

08. Ålands lantmannaskolas inkomster 

1. Kursavgifter 
2. Vederlag för naturaförmåner 

samt diverse inkomster 

09. Ålands husmodersskolas inkomster 

1. Elevavgifter 
2. Vederlag för naturaförmåner 

samt diverse inkomster 

9.000 

2.000 

11.000 

82.000 

3.500 

85.500 

3.600 

14.250 

85.000 

8.000 

35.000 

57.000 

25.000 

2.400 

230.000 

460.250 

1.000 

4.300 

5.300 

1.500 

5.500 

7.000 

10. Hyresvederlag samt diverse inkomster från 
hemslöjdsundervisningen 

21. Ålands museums inkomster 

02 .16. 

11.000 

85.500 

460.250 

5.300 

7.000 

1.000 

1.000 

t I 
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22. Ålands konstmuseums inkomster 

23. Inkomster från Kastelholms fornminnes
område 

24. Inkomster från Bomarsunds fornminnes
område 

17. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

03. Hyresinkomster från mottagningsbostäder 

10. Köpeskillingar från försålda jorddis
posi tionslägenheter 

11. Ålands försöksstations inkomster 
1. Inkomst från försäljning 

av produkter 

2. Vederlag för naturaförmåner 
samt diverse inkomster 

14.000 

7.000 
21.000 

12. Skollägenheten Jomala gårds inkomster 
(Driftsinkomster 187 .150 
driftsutgifter (17.12.01-29) 173.886 
driftshushållningens finan-

13.264) sieringstäckning 

15. Skogsbruksbyråns inkomster 
1 • Inkomster från arbetsmaskiner 30.000 
2. Ersättning för skogshus-

hållningsplaner 1.000 
3. Vederlag för naturaförmåner 

samt diverse inkomster 3.000 
34.00Ö 

16. Plantskolornas inkomster 

20. Fiskeribyråns inkomster 
· 1 • Avgifter för fiskekort 700 
2. Inkomster av undersökningar 500' 

1. 200 

18. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

01. Hyror och diverse inkomster 

500 

20.000 

27.000 

377.350 

64.000 

10.000 

21.000 

187 .150 

34 .. ooo 

60.000 

1. 200 

230.000 

20.000 

,, . 

- 5 -

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

2. För underhåll av bygde
vägar 

11. Inkomster från färjtrafik 

Avdelning 03. 

03. INKO~§~~B-~Y-~ÄN ========------------
01. RÄNTEINKOMSTER 

01. Räntor på lån 

02. Premier för landskapsgarantier 

02. ÅTERBETALADE LÅN 

01. Avkortningar på lån 

Avdelning 04. 

04. FINANSIERING§INKQ~§~~B ================----------
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. Ränteinkomster 

02. Förskott på statsanslag för skatte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

78.992.647 

10.000 

140.000 

150.000 

02.18. 

150.000 

60.000 

~,;~Q~,;QQQ 

1. 205 .000 

1.200.000 

5.000 

2.100.000 

2.100.000 

69.770.486 ========== 
69.770.486 

1.000 

69.769.486 
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U T G I F T E R =============== 
Huvudtitel 11. 

11. LANDSTINGET 

01. LANDSTINGSMÄNNEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

02. LANDSTINGETS KANSLI 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 
Grundlöner 
Övriga löner och arvoden 

- utskottssekreterare 

- stenograf 
- vaktmästare 

städerska 

- tillfällig arbetskraft 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterpremier 
Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20. Resor 

66.552 

30.000 
15.000 
12.000 

1.500 

1.500 
5.000 

510 
3.300 

13.000 

148. 362 

29. Övriga konsumtionsutgifter (förslagsanslag) 

70. Anskaffning av inventarier 

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

08. Ålandsdelegationen (förslagsanslag) 

21. Revisionskostnader (förslagsanslag) 

22. Expertutlåtanden 

27. Nordiskt samarbete (förslagsanslag) 

29. Dispositionsmedel 

11.01. 

z~~~~§~ 
470.000 

370.000 

100.000 

205.362 

148.362 

30.000 

2.000 

20.000 

5.000 

63.000 

20.000 

22.000 

.. 1.000 

8.000 

12.000 
' 

I ~ 
~ 
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Huvudtitel 12. 

1&~=1~~§~~~§§~XE-§1§§~ 

01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

- grundlöner 

- ledamöternas arvoden 

semesterersättningar och 
-premier 

lönejustering 

20. Resor (förslagsanslag) 

76.212 
220.000 

1. 900 
25.000 

323.112 

29. Övriga konsumtionsutgifter (förslagsanslag) 

02. LAGBEREDNINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 
Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 
Dyrortstillägg 
Maskinskrivningstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

08. Kommitteer (förslagsanslag) 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsan~lag) 

109.968 

15.000 
840 

360 

732 

3.200 

12.700 
142.800 

29. Övriga konsumtionsutgifter (förslagsanslag) 

03. PLANERINGSRÅDET 

08. Arvoden, resekostnader och dagtraktamenten 

21. Utredningar och sakkunnigarvoden 

22. Inventeringar och grundläggande undersökningar 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

§QZ~~~§ 

388.536 

323.112 

60.000 

5.424 

252.800 

142. 800 

35.000 

70.000 

3.000 

2.000 

. 
38 .100 

18.000 

6.000 

13.000 

1 .100 

- 9 -

04. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UPPGIFTER 

08. Kommitteer och sakkunniga (förslagsanslag) 

21. Utgifter för inventering och räkenskaps
granskning 

27. Nordiskt samarbete (förslagsanslag) 

28. Dispositionsmedel 

95. Oförutsedda utgifter (förslagsanslag) 

H u v u d t i t e 1 13. 

1~~=~~§1!~~§1~!~g§~§=~~!3Y~1~~!~g§Q~~§ 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 
Övriga löner och arvoden 

- tillfällig arbetskraft 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 
Maskins kri vningstillägg 

Facktillägg 
Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

208.968 

81.708 

12. 400 

25.000 

6.000 
1..464 

228 

8.500 
34.000 

378.268 

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

Allmänna byrån 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

407.340 
270.144 

12. 04. 

128 .000 

50.000 

10.000 

8.000 

35.000 

25.000 

1~~~~~~1&Q 

400 .118 

378.268 

15.500 

3.000 

3.350 

1.520.284 

1.319.584 

: I! 
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Övriga löner och arvoden 

extra poliser 

- vikariatsarvoden 

- arvode för grodmän 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ersättning för söndagsarbete 

Kriminal- och ordningspolis-
tillägg 

Övertidsersättning och ersättning 
för kvälls- och nattarbete 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

02. Beklädnadsbidrag 

44.100 

4.600 

500 

90.000 

25.400 

150.000 

30.500 

150.000 

29.000 

118. 000 
1.319.584 

04~ Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

22. Utrustning (förslagsanslag) 

25. Drift och underhåll av motorfordon 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

71. Anskaffning av motorfordon (reservationsanslag) 

03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGS
UPPGIFTER 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 
Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- extra poliser, 62 mån. 
- vikariatsarvoden 

Ålderstillägg 
Dyrortstillägg 

Fjärrortstillägg 

Kriminal- och ordningspolis
tillägg 

311.220 

89.772 

67.766 
5.000 

90.000 

15.000 

7.000 

25.000 

9.000 

105.000 

7.500 

25.000 

30.000 

16.500 

5.100 

2.600 

1.021.358 

865.758 

- 11 -

Ersättning för söndagsarbete 

Övertidsersättning och ersätt
ning för kvälls- och natt
arbete 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

02. Beklädnadsbidrag 

20. Resor (förslagsanslag) 

22. Utrustning (förslagsanslag) 

85.000 

70.000 

20.000 

80.000 

865.758 

23. För rörlig trafikövervakning (förslagsanslag) 

25. Drifts- och underhållskostnader för 
motorfordon 

27. För polishäkten och vaktkontor 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

06. MOTORFORDONSBYRÅN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 
Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- städerska 

- semestervikarie 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ingenjörs tillägg . ' 

Semesterersättning och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

106.212 

1.900 

3.000 
15.000 

3.300 
1. 740 

3.300 
13.200 

147.652 

22. Anskaffning av registerbrickor (förslags
anslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av·inventarjpr 

13.03. 

4.500 

10.000 

6.600 

16.000 

23.000 

45.000 

13.000 

12. 500 

25.000 

200.452 

147.652 

20.000 

12.000 

10.000 

10.800 
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08. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

05. Pensioner (förslagsanslag) 

06. Familjepensioner (förslagsanslag) 

07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 

21. Olycksfallsförsäkringspremier (förslags-
anslag) 

22. Hälso-, läkar- och sjukvård (förslags
anslag) 

Administrativa byrån 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

30. Kommunal upplysningsverksamhet 

11. LANDSTINGS- OCH KOMMUNALVAL SAMT UNDERSTÖDJANDE 
AV POLITISK VERKSAMHET 

50. Understödjande av poli t.isk verksamhet 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

22. Utvecklande av byggnadsbestämmelser och 
-anvisningar 

30. Landskapsunderstöd för avlönande av bygg-
nadsinspektörer (förslagsanslag) . 

31. Byggnadsplanläggning (förslagsanslag) 

32. Landskapets andel i kostnaderna för region
planläggning (förslagsanslag) 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

21. Av landskapslagen om bostadsproduktion 
föranledda kostnader 

30. Räntestöd för kommunernas jordinköpslån 
(för slagsanslag) 

50. Landskapsunderstöd för bekämpning av hus
bocken och för främjande av bostads
bebyggelsen i av husbocken utsatta trakter 
(förslagsanslag) · 

3.750.000 

3.200.000 

280.000 

80.000 

140.000 

50.000 

2.500 

2.500 

80.000 

80.000 

5.964.000 

.9.000 

15.000 

40.000 

22. 

- 13 -

83. Bostadslån (reservationsanslag) 

84. Lån för främjande av bostadsbebyggelsen 
i av husbocken utsatta trakter (reser
vationsanslag) 

ÅLANDS TURISTHOTELL 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Övriga löner och arvoden 

- maskinmästare 18.408 

- tillfällig arbetskraft 13.200 

- vikariatsarvoden 2.000 

Dyrortstillägg 600 

Beredskaps-, övertids-, kvälls-, 
natt- och helgersättningar 26.000 

Semesterersättning och 
-premie 1.500 

Lönejustering 6.000 

67.708 

10. Byggnadens drift (förslagsanslag) 

11 . Reparation och underhåll 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

25. BRANDVÄSENDET 

29. Utgifter för brandväsendet (försl~gsanslag) 

30. Landskapsunderstöd för främjande av brand
skyddet (förslagsanslag) , 

H u ;v u d t i t e 1 14. 

1~~=[~!1~~~~§1!1~!1g§!1~=[Q~Y~1~!1~!1g~Q~~§ 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsarrslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

127 .128 
' 88'.020 

12.400 
28.500 

4.500 

1 3. 21 . 

5.750.000 

150.000 

238.208 

67.708 

115.500 

50 .ooo· 

5.000 

37.000 

32.000 

5.000 

~~~~~~~~§ 
364.048 

293.048 
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Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

20. Resor (förslagsanslag) 

6.500 
26.000 

293.048 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 
(reservationsanslag) 

02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

30. Landskapsunderstöd till kommuner som råkat 
i ekonomiska svårigheter (förslagsanslag) 

40. Gästgiverihållningen (förslagsanslag) 

50. Understöd åt Kumlinge apotek 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Extra personal 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

21. Brandförsäkringspremier (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier (reservations
anslag) 

88. Inköp av jordområden (reservationsanslag) 

95. Avskrivningar av lån 

96. På lag grundade utgifter, vilka icke är 
upptagna såsom särskilda poster i budgeten 

H u v u d t i t e 1 15. 

15. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
====;~~=========================================· 

====== 
01. CENTRAL FÖRVALTNING 

1.000 

70.000 

164.000 

150.000 

4.000 

10.000 

1.527.000 

25.000 

900.000 

60.000 

30.000 

25.000 

130.000 

50 .000 .. 

300.000 

2.000 

5.000 

l§~QZQ~~~~ 

318.270 

:i . 
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01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

- avtalslöner 

Årsarvoden 
Övriga löner och arvoden 

- semestervikarier 

- städerskelöner 

- tillfällig arbetskraft 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Byrån för socialvårdsärenden 

02. INVALIDVÅRD 

50. Egentlig vård (förslagsanslag) 

51. Invalidpenning (förslagsanslag) 

126 .936 
62.400 

12. 012 

9.700 

5.358 
7.000 

8.500 

1. 500 
1.464 

5.900 
23.500 

264.270 

83. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta 
lån (förslagsanslag) 

03. BARNAVÅRD OCH BARwAFOSTRAN 

30. Landskapsunderstöd för hemvårdsverksamhet 
(förslagsanslag) 

31. Landskapsunderstöd för barndagvård 
(förslagsanslag) 

32. Landskapsunderstöd för vård av psykiskt 
utvecklingsstörda (förslagsanslag) 

33. Landska:psunderstöd åt barnhem (förslags
anslag) 

15. 01. 

264.270 

,, 

14.000 
JI, 

1:1'11 
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12.000 
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20.000 t 
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04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

25. Socialvårdsinspektionen (förslagsanslag) 

30. Landskapsunderstöd för avlönande av yrkes
inspektörer (förslagsanslag) 

31. Landskapsunderstöd för socialhjälps
utgifter (förslagsanslag) 

32. Landskapsunderstöd åt kommuner, vilka i 
oskäligt hög grad betungas av social
hjälpsutgifter (förslagsanslag) 

40. Landskapsunderstöd för förverkligande av 
ett semestersystem för lantbruks- och 
andra små företagare (reservationsanslag) 

50. Familjebostadsbidrag (förslagsanslag) 

51. Understödjande av nykterhetsarbetet 

52. För rättshjälpsverksamhet (förslagsanslag) 

53. Understöd för anordnande av semester åt 
överansträngda husmödrar 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 
Övriga löner och arvoden 

- semestervikariatarvoden 

löner åt tjänstförrättande 

jourarvoden 
arvoden för läkarintyg och 
utlåtanden 

- ersättning för extra och över
tidsarbete samt söndags-, natt
och beredskapsersättning 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Sjukhustillägg 

Dräktbidrag 

1 . 041 .119 

1.682.036 

250.000 

77.000 

380.000 

175.000 

510.000 

55.000 

360.000 

100.000 

220.000 

27.000 

382.300 

3.500 

10.000 

40.000 

2.000 

125.000 

180.000 

.. 10 .000 

10.000 

1.800 

8.921.955 

5.520.155 

- 17 -

Facktillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

04. Sociala avgifter (förslagsanslag) 

05. Pensioner (förslagsanslag) 

43.000 

100.000 

500.000 

5.520.155 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

21. Kosthållningen (förslagsanslag) 

22. Terapiutgifter (förslagsanslag) 

23. Underhåll och årsanskaffningar 

24. Tvätt och städning 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier (reservations
anslag) 

74. Grundförbättring av byggnader (re.serva
tionsanslag) 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- semestervikariatarvoden 

löner åt tjänstförrättande 

jourarvoden 

ersättning för extra och över
tidsarbete samt sön~ags- och 
nattersättning 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Sjukhustillägg 

Dräktbidrag 

Facktillägg 

231 .171 

416.130 

90.000 

12. 000 

44.000 

90.000 

90.000 

23.000 

32.000 

9.000 

11.000 

15.10. 

471.000 

350.000 

310.000 

196.000 

935.000 

181.300 

46.500 

40.000 

197.000 

390.000 

285.000 

1.887.201 

1 . 179. 301 
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Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

26.000 

105.000 

1.179.301 

04. Sociala avgifter (förslagsanslag) 

05. Pensioner (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

21. Kosthållningen (förslagsanslag) 

22. Terapiutgifter (förslagsanslag) 

23. Underhåll och årsanskaffningar 

24. Tvätt och städning 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier (reservations
anslag) 

74. Grundförbättringar av byggnader (reserva
tionsanslag) 

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- semestervikariatsarvoden 

- jourarvoden 

ersättning för söndagsarbete 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Sjukhustillägg 

Facktillägg 

Dräkt bidrag 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

20.806 

34.657 

3.800 

3.000 
1. 200 , 

5.000 
2.000 

6.500 
600 

300 

2.000 

7.800 

87.663 

102.000 

125 .000 

70.000 

95.000 

190.000 

36.700 

11.000 

'.' 3.000 

23.000 

17.700 

34.500 

203.363 

87.663 

·1 

- 19 -

04. Soqiala avgifter (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

22. Terapiutgifter (förslagsanslag) 

23. Underhåll och årsanskaffningar 

24. Tvätt och städning 

25. Skärmbildsfotografering (förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

13. MENTALVÅRDEN 

25. Utgifter för landskapets platser i 
Grelsby sjukhus (förslagsanslag) 

30. Landskapsunderstöd för upprätthållande 
av Grelsby sjukhus (förslagsanslag) 

31. Landskapsunderstöd för upprätthållande 
av Ålands vårdbyrå (förslagsanslag) 

32. Landskapsunderstöd åt kommuner för del
tagande i anläggnings- och driftskostna
derna vid Grelsby sjukhus 

14. FOLKHÄLSOARBETET 

30. Landskapsunderstöd för hälsocentralens 
verksamhet (förslagsanslag) . 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

25. Landskapets utgifter för tre platser i 
Åbolands sjukhus (förslagsanslag) 

30. Landskapsunderstöd åt kommuner för deltagan
de i driftskostnaderna för Ålands central
sanatorium 

50. Understöd för ambulansflygningar 

51. Understöd till För~ningen Folkhälsq.n r.f. 

15.12. 

8.700 

9.000 

60.000 

3.500 

1. 200 

20.000 

300 

13. 000 

1.525.500 

110.500 

1.300.000 

100.000 

15.000 

1.500.000 

1.500.000 

159.000 

90.000 

15.000 

50.000 

4.000 

--------- - _______________________________ ... 
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Byrån för livsmedelshygien 
20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

30. Landskapsunderstöd för avlönande av 
hälsoinspektörer (förslagsanslag) 

32. Landskapsunderstöd för veterinärers av
löningar och resekostnader (förslags
anslag) 

H u v u d t i t e 1 16. 

1§~_Q!~J~~NJNQ~~Y12~~NJNQENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ------------------------====================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 
Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

- föreståndararvode 

- arvode åt ämneskonsulenter 
- konservatorarvoden 
- arvode åt museipraktikanter 

städers;kelöner 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 
Periodtillägg 

Tillägg för föredragning 
Maskinskrivningstillägg 

Semesterersättning och 
-premier 

Lönejustering 

20. Resor (förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

Allmänna byrån och skolbyrån 

02. SKOLFÖRVALTNINGEN 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

21. Bibliotek och AV-material 

134.160 

143 .124 

48.012 

17.280 

46.000 

37.500 

7.500 

16.074 

36.300 

6.500 

2.952 

2.280 

1.464 

12. 550 ' 

49.900 

561.596 

130.000 

60.000 

70.000 

17. 510 .188 ========== 
594.596 

561.596 

23.000 

10.000 

105.800 

28.000 

11.000 

- 21 -

22. Fortbildningskurser för lärare 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

03. ÅLANDS LYCEUM 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 
Övriga löner och arvoden 

- rektorsarvode 

- direktionsarvode 
- bibliotekariens arvode 

för undervisning i språkklubbar 

- tim- och övertimsarvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 
Kompetenstillägg åt yngre lek-
torer 

Förhöjning efter vissa år 

Ersättning för skötsel av språk-
laboratoriet 

Ersättning för söndagsarbete 

Ersättning för övertidsarbete 

Facktillägg 
Semesterersättning och 
-premier 

Lönejust$ring 

02. Upprätthållande av parallellklasser 
(förslagsanslag) . 

Övertims- och timarvoden 

Vaktmästararvode 

Kanslistens arvode 

10. Byggnadens drift (förslagsanslag) 

13. Byggnadens underhåll 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

329.772 

93.528 

11.796 

5.000 

1.772 

1 .000 

87.000 

86.000 

14. 200 

19. 920 

12. 500 

.2.400 

7.000 

8.000 

2.550 

17.000 

68.500 

767.938 

230.000 

350 

350 

230.700 

16.02. 

48.000 

13. 000 

5.800 

1.186.977 

767.938 

230.700 

70.450 

9.500 

5.000 
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21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Undervisningsmateriel för slöjd och huslig 
ekonomi 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

77. Färdigställande av parkeringsplats 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 
Grundlöner 

Årsarvoden 
Övriga löner och arvoden 

rektorsarvode 

rådgivande kommissionen 
- förhöjning efter vissa år 

- timarvoden 

- skepparskolans timarvoden 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ersättning åt vaktmästare för 
övertidsarbete 

Facktill,ägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

99.768 
17.274 

4.944 

1.125 
3.000 

114.000 

21.000 
34.000 

3.600 

4.000 

600 

7.500 

30.000 
340.811 

02. Avlöningar för extra kurser (förslagsanslag) 
Kurs i radarnavigation och 
fartygsautomation 

Maskinskrivningskurs 

Rödakorskurs 
Radiotelegrafistkurs 

Specialföreläsningar 

10. Byggnadens drift (förslagsanslag) 

13. Byggnadens underhåll 

3.000 

500 
400 

65.000 

340 
69.240 

46.539 

9.400 

3.000 

16.000 

19.450 

9.000 

552.341 

340.811 

69.240 

13.000 

23.450 

- 23 -

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffningar av inventarier och utrustning 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

rektorsarvod.e 

- rådgivande kommissionen 

tim- och övertj_msarvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ersättning åt vaktmästare för 
övertidsarbete 

Facktillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

82.548 

68.058 

8.712 

1. 350 

95.000 

27.000 
4.~600 

3.500 
600 

7.300 

29.314 

327.982 

02. Avlöningar för extra kurser (förslagsanslag) 
Undermaskinmästarkurs 21.000 
Fortbildning skur ser 

Skriv- och räknemaskinskurs 
Specialföreläsningar 

10. Byggnadens drift (förslagsanslag) 

13. Byggnadens underhåll 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

29.000 
800 

250 

51.050 

23. Laboratoriernas driftskostnader (förslags
anslag) 

28. Till lapdskapsstyrelsens disposition 

16.04. 

4.500 

4.500 

7.000 

6.270 

83.570 

496.932 

327.982 

51.050 

13. 000 

21.500 

4.700 

10.200 

4.000 

9.000 
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29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av laboratorieutrustning och 
inventarier 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Årsarvoden 

bvriga löner och arvoden 

- rektorsarvode 

- direktionsarvoden 
- vaktmästararvode 

lärarnas timarvoden 

elevhemsövervakningsarvoden 
extra kurser 

Ålderstillägg 
Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

152.130 

5.256 
4.680 

900 

203.220 

11.700 
4.000 

34.900 
5.200 

10.500 

42.200 

474.686 

11. Inmontering och reparation av maskiner, 
underhåll av inventarier och lokaliteter 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

21. Bibliotek och undervisningsmateriel (förslags
anslag) 

22. Råvaror och verktyg (förslagsanslag) 

23. Elevernas kost, transport och logi (förslags
anslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. 'Anskaffning av inventarier 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

6.000 

49.500 

881.336 

474.686 

198.700 

5.500 

9.000 

7.009 

20.000 

145.000 

3.000 

8.450 

10:000 

1.810.084 

1.018.594 

Grundlöner 

Årsarvoden 

- 25 -

Övriga löner och arvoden 

- bibliotekariens arvode 
skolhälsovårdarens arvode 

- direktionens arvode 

- timarvoden för dagkurser 

- timarvoden för kvällskurser 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Facktillägg 

Ersättning för söndags- och 
övertidsarbete 

Semesterersättning och 
-premie 

Lönejustering 

77.040 

393.276 

1.800 
2.886 

5.100 
283 .100 

29.412 

93.000 

12. 300 

2.820 

6.860 

22.000 

89.000 

1.018.594 

02. Hjälpskötarkurs 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

05. Pensioner (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

11. Reparation och underhåll av maskiner och 
inventarier (förslagsanslag) 

13. Reparation och underhåll av byggnader och 
gårdsplan 

19. Tryckningskostnader (förslagsanslag) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Arbetsredskap 

23. Råvaror för kundårbeten (förslagsanslag) 

24. Råvaror för övningsarbeten 

25. Elevbespisningen (förslagsanslag) 

26. Elevinternat (förslagsanslag) 

27. Brand- och olycksfallsförsäkringspremier 
(förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition för 
yrkes skolan 

16.07. 

15.000 

78.500 

11.000 

128.780 

11.750 

22.000 

6.750 

23.500 

23.000 

46.500 

6.500 

68.250 

187.625 

23.760 

14.000 
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29. Övriga konsumtionsutgifter 

70 • .Anskaffning av inventarier och maskiner 
(reservationsanslag) 

19.750 

104.825 

- 27 .., 

- direktionens arvoden 

timarvoden 

- övriga arvoden 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 
Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

2.000 

3.500 

6.530 
2.000 

6.000 

1 .150 

1.500 
6.000 

66.816 

12. Reparation och underhåll av inventarier 
och byggnader 

21. Undervisningsmateriel och redskap 

23. Elevbespisning (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70 • .Anskaffning av inventarier och maskiner 

72,. Omändring av utrymmen till undervisnings
lokali teter 

16.09. 

17.000 

10.000 

3.000 

4.700 

3. 500 ' 

6.000 

30.000 
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12. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄROANSTALTER 

35. Landskapsunderstöd åt Ålands folkhögskola 
(förslagsanslag) 

36. Landskapsunderstöd åt Ålands handelsskola 
(förslagsanslag) 

37. Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversi
tet (förslagsanslag) 

13. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDET 

30. Landskapsunderstöd för avlönings- och 
driftsutgifter (förslagsanslag) 

31. Extra landskapsunderstöd för grund- och 
folkskolväsendet (förslagsanslag) 

32. Byggnadshjälp åt grund- och folkskolor 
(förslagsanslag) 

33. Extra byggnadsbidrag åt kommuner 
(förslagsanslag) 

34. Landskapsunderstöd för folkskolorna i 
Marieharnns stad (förslagsanslag) 

80. Amorteringslån för grund- och folkskol
byggnader (förslagsanslag) 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

50. Landskapsunderstöd åt Ålands hotell- och 
restaurangskola 

51. Landskapsunderstöd åt medborgar- och 
arbetarinstitut (förslagsanslag) 

52. Landskapsunderstöd för studiecirkel
verksamhet (förslagsanslag) 

53. Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjds
förening r.f. för skolverksamhet (förslags
anslag) 

15. STUDIESTÖD 

50. Studiepenning (förslagsanslag) 

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

540.000 

380.000 

130.000 

30.000 

8.530.000 

5.600.000 

130.000 

1. 500 .000 

10.000 

590.000 

700.000 

777.660 

270.000 

5.000 

70.000 

192.000 

80.000 

110.000 

. ' 

' 

29 -

52. Understödjande av skolgången för elever i 
läroverk 

16. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

50. Understödjande av ungdomsarbetet 
(förslagsanslag) 

51. Understödjande av idrott- och fysisk 
fostran (reservationsanslag) 

17. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

50. Främjande av vetenskap, litteratur och 
konst samt understöd åt kulturella 
organisationer 

51. Understöd åt författare och översättare 
(reservationsanslag) 

52. Understöd åt samfundet Finland-Sovjetunionen 

53. Understöd åt Betania församling för upp
rätthållande av läsesal för sjömän 

54. Understöd åt Föreningen Norden 

Museibyrån 

20. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

21. Arkeologiskt fältarbete 

22. Restaurerings-, forsknings- och inventerings
arbete 

23. Underhåll och inlösen av gamla byggnader 

29. Övriga konsumtionsutgifter . 
30. Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll 

21. ÅLANDS MUSEUM 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Övriga löner och arvoden 

- 2 museivakt-städerska 

Semesterersättningar och 
-premier 

·. 22.080. 

600 

16.15. 

2.000 

340.000 

90.000 

250.000 

200.650 

190.000 

5.000 

1 .000 

650 

4.000 

92.000 

. 55 .000 

15.000 

10.000 

2.000 

10.000 

227.880 

24.880 
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Lönejustering 2.200 

24.880 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

21. Referensbibliotek, komplettering av musei
förmål samt övrig museiverksamhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och inredningar 

22. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Övriga löner och arvoden 

- intendentarvoden 

- museivakt-städerska 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

2.400 

11.040 

350 

1. 350 

15.140 

21. Inköp av konst samt övrig museiverksamhet 

29. Övriga kohsumtionsutgifter 

23. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

13. Underhåll och restaurering av slottet samt 
underhålL av friluftsmuseet 

21. Inköp av museibyggnader och -föremål 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

· 74. Nybyggnader och grundförbättringar (reserva
tionsanslag) 

24. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE 

13. Reparation och underhållJ av byggnader 
och område 

130.000 

20.000 

3.000 

50.000 

40 .140 

15 .140 

8.000 

15.000 

2.000 

209.000 

34.000 

5.000 

1, 10 .000 

5.000 

5.000 

50.000 

139.000 

82.000 
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29. Övriga konsumtionsutgifter 

74. Nybyggnader och grundförbättringar 
(reservationsanslag) 

Biblioteksbyrån 

30. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

08. Delegationen för biblioteksärenden 

21. Alandicasamlingen 

22. Utgifter för kurs- och föredragsverk
samhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

30. Landskapsunderstöd för kommunala bibliotek 

70. Anskaffning av inventarier 

80. Lån för anskaffning och grundförbättring 
av biblioteksbyggnader (förslagsanslag) 

Hu v u d t i t e 1 17. 

17. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Avtalslöner 

Övriga löner och arvoden 

städerskelöner 

- semestervik~rier 

- tillfällig arbetskraft 

Tillägg efter vissa år 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Fjärrortstillägg 

Tillägg för kontorsledning 

Maskinskrivningstillägg 

381.384 

354.612 

44.472 

30.000 

5.000 

25.000 

5.300 
105.000 

16.400 

2.250 

924 

1.464 

16.24. 

7.000 

50.000 

223.750 

500 

10.000 

1.000 

1. 250 

200.000 

1.000 

10.000 

1~,;1~~,;~§~ 

1.423.806 

1.096.806 

. i r 
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Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

25.000 

100.000 

1.096.806 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsansl~g) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

72. Anskaffning av tjänstebil 

Allmänna byrån 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

21. Utgifter för utvecklingsarbetet 

40. Landskapsunderstöd för anlitande av 
konsultföretag, marknadsföring och 
andra åtgärder för främjande av nä
ringslivet 

41. Landskapsunderstöd för kurs-, utbild
nings- och rådgivningsverksamhet 

42. Räntestöd för utvecklingsområdes
kredi ter (förslagsanslag) 

43. Transportstöd inom utvecklingsområden 
(förslagsanslag) 

44. Arbetskraftspolitiskt finansieringsstöd 

45. Understödjande av landsbygdens elektri
fiering (reservationsanslag) 

46. För tryggande av sysselsättningen (för
slagsanslag) 

47. Garantikredit för byggnadsverksamhet, 
industrier och vissa andra närings

. grenar (förslagsanslag) 

77. Investeringsutgifter för tryggande av 
sysselsättningen 

83. Lån för kraftutbyggnad (reservations
anslag) 

85.000 

155.000 

7.000 

50.000 

10.000 

20.000 

3.648.000 

50.000 

80..000 

100.000 

500.000 

300.000 

150 .ooo· 

18.000 

10.000 

40.000 

2.000.000 

• 
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84. Lån för hem- och småindustri (reser
vationsan.;;lag) 

88. Aktieteckning i bolag (reservations
anslag) 

04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

30. Landskapsunderstöd för samhällenas 
vattenvårdsåtgärder (reservations
anslag) 

83. Lån för byggande av anläggningar för 
vattenförsörjning (reservationsanslag) 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- städerskelöner 

- extra arbetskraft 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 
Lönejustering 

10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

20. Resor (förslagsanslag) 

37.056 

64.476 

10.716 

40.176 

17.500 

4.000 

4.400 

17.500 

195.824 

21. Främjande av sysseisättningen och arbets-
kraftens rörlighet (förslagsanslag) 

25. Driftskostnader för genomgångsbostäderna 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier (reservations
.anslag) 

07. YRKESVÄGLEDNINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

17. 02. 

100.000 

300.000 

1.000.000 

100.000 

900.000 

356.324 

195.824 

14.500 

4.000 

50.000 

64.000 

20.000 

8.000 

75. 344 

51.344 

\' 
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Grundlöner 28.644 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 6.200 

- rådgivande kommissionens 
arvoden 500 

Ålderstillägg 9.300 

Dyrortstillägg 900 

Semesterersättningar och 
-premier 1. 200 

Lönejustering 4.600 

51.344 

20. Resor (förslagsanslag) 

26. Av landskapslagen om läroavtal för-
anledda utgifter 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

08. YRKESUTBILDNINGSRÅDET 

08. Sammanträdesarvoden 

25. Omskolningskurser (förslagsanslag) 

28. Informationsverksamhet och andra 
yrkesfrämjande åtgärder till land
skapsstyrelsens disposition 

Jordbruksbyrån 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS
VERKSAMHET 

21. 

22. 

23. 

24. 

30 • 

Utgifter för lantbrukets instruktions
verksamhet 

Lokala fältförsök och demonstrationer 

Förvaltningsarvoden och övriga gott
görelser för jorddispositionslån (för

. slagsanslag) 

Inköp av lägenheter för jorddispositions
ändamål (reservationsanslag) 

Landskapsunderstöd åt lantbruks- och 
skogsnämnder (förslagsanslag) 

2.500 

20.000 

1. 500 

70.500 

500 

50.000 

20.000 

3.478.800 

7.000 

2.800 

70 •. 000 

500.000 

17 .000 
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40. Landskapsunderstöd för torrläggnings
arbeten (reservationsanslag) 

41. Utgifter för täckdikningskredit 

42. Utgifter för lantbrukets grundkredit 
(förslagsanslag) 

43. Utgifter för åkerreservering (förslags
anslag) 

44. På grund av jorddispositionslagen be
viljade nedsättningar och friår (för
slagsanslag) 

45. Landskapsunderstöd för sänkning av 
vattendrag samt vattenståndsregle
ringar (reservationsanslag) 

46. Mjölktransportunderstöd i skärgården 
(förslagsanslag) 

47. Främjande av jordbruket, samt häst- och 
boskapsskötseln 

48. Främjande av svin-, får-, och fjäderfä
skötseln samt pälsdjursuppfödningen 

49. Främjande av trädgårds- och biskötseln 

50. Landskapsunderstöd till kreatursföräd
lingsföreningar 

51. Landskapsunderstöd för 4-H verksamheten 

52. Prispolitiskt stöd för lantbruket 

83. Lån för torrläggningsarbeten (reserva
tionsanslag) 

85. Jorddispositionslån (re-servationsanslag) 

86. Amorteringslån för byggande av lagerut
rymmen för lantbruksprodukter (reserva-
tionsanslag) -

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 
Övriga löner och arvoden 

- kanslihjälp 

45.384 

16.740 

7.500 

17.10. 

45.000 

7.000 

110.000 

30.000 

20.000 

5.000 

270.000 

50.000 

25.000 

10.000 

45.000 

35.000 

30.000 

2.000.000 

200.000 

246.292 

163.392 

n 
I 

J 

,1 

!! 

1
1

1 

I I~ 
I 

:1 

I! 
I i 
i! 

1: I 

1: 

'1 q 

:I 

Il 
;! ' 
'i 
:1 
il 
il 
I! 
li 
I' 
ji 

'i, 
\. 
i 

Il 
It 
r~ 

c 



I I 

q: ( 
,'f 
il I 

'' I 
", I '1, ~. I 

I 

'I! 
;1 ' I 

, ' I : ' , I 
I 
i 

I ! 

i 

, I 
I 

i! 

'I 

17.11. - 36 -

- ersättning åt kokerska 

- löner i arbetsavtalsför-
hållande 

- övriga arbets- och prakti-
kantlöner 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

11. Underhåll av arbetsmaskiner och 
inventarier 

21. Driftsutgifter 

28. Utredning om försöksväxthus 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

2.500 

22.368 

45.000 

3.200 
2.600 

3.600 

14.500 

163.392 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 
samt övriga investeringar 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Övriga löner och arvoden 

- förvaltararvode 

- löner i arbetsförhållande 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

Socialskyddsutgifter 

8.500 

62.386 

1.800 

7.200 
6.000 

85.886 

29. Övriga drifts- och konsumtionsutgifter 

Driftsutgifter (01-29) 173.886 

Driftsinkomster 
Driftshushållningens finan

sieringstäckning 

187.150 

13.264 

70. Anskaffning av arbetsmaskiner och 
transportredskap (reservationsanslag) 

10.000 

7 .• 500 

26.100 

2.000 

,7 .000 

30.300 

210.886 

8~.886 

88.000 

37.000 
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Skogsbruks byrån 

15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

11. Underhåll och drift av maskiner och 
redskap (förslagsanslag) 

21. Forskningsverksamhet (förslagsanslag) 

23. Utbildning och skogskurser 

40. Främjande av och tillsyn över den 
privata skogshushållningen 

41. Landskapsunderstöd för skogsförbätt
ringsarbeten (reservationsanslag) 

70. Anskaffning av maskiner och redskap 

83. Skogsförbättringsarbetenas förhands
finansiering (förslagsanslag) 

84. Skogsförbättringslån (reservationsanslag) 

16. PLANTSKOLORNA 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

- Bränsle 
Driftskostnader 

Underhåll 

- Arrenden 

Fiskeribyrån 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

11. Underhåll och drift av fiskefyrar 

21. Förbättrande av fiskeleder och fiske
hamnar (reservationsanslag) 

22. Fiskeriundersökningar 

3.795 
21.200 

2.500 

506 

28.001 

40. Landskapets andel i skadeersättningar 
för försäkrade fiskeredskap och fiske
båtar (förslagsanslag) 

17.15. 

591.500 

30.000 

27 .500. 

59.000 

20.000 

300.000 

20.000 

50.000 

85.000 

108.001 

80.000 

28.001 

1.163.155 

6.000 

150 .ooo 

75 .155 

270.000 
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21. 

41. Räntestöd för fiskerilån (reservations
anslag) 

42. Landskapsunderstöd till fond för fiskeri
försäkringar 

43. Lands;kapsunderstöd för marknadsföring samt 
transport av överskottsfisk 

49. Övrigt understöd för fiskerinäringens 
främjande 

83. Lån för främjande av fiskhushållningen 
(reservationsanslag) 

FISKODLINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Årsarvoden 14.880 

Övriga löner och arvoden 

- tillfällig personal 6.000 

Ålderstillägg 1.100 

Dyrortstillägg 450 

Jourersättningar 5.000 

Semesterersättningar och 
-premier 700 

Lönejustering 3.000 

31 .130 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

Byrån för turistärenden 

25. TURISMENS FRÄMJANDE 

08. Turismens förtroenderåd 

21. Undersökningar och informationsverk
samhet 

40. Landskapsunderstöd för turismens främ
jande 

41. Landskapsunderstöd för båttrafik i 
turismens tjänst 

70.000 

10.000 

300.000 

32.000 

250.000 

86.660 

31 .130 

49.680 

5.85Q 

605.000 

10.000 

40.000 

130.000 

50.000 

- 39 -

• 
42. Landskapsunderstöd för byggande av 

små båtshamnar 

83. Amorteringslån för turismens-främjande 

Miljövårds byrån 

30. MILJÖVÅRDEN 

08. Utgifter för miljövårdsnämnden 

25. Av naturskyddsåtgärder föranledda 
utgifter (f~rslagsanslag) 

40. Utgifter för ersättning av älg- och 
rådjursskador (förslagsanslag) 

41. Premier för dödande av rovdjur (för
slagsanslag) 

74. Nybyggnader och grundförbättringar på 
Björkör och Nåtö (reservationsanslag) 

H u v u d t i t e 1 18. 

18. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- tillfällig arbetskraft 

- städerskelöner 
Ålderstillä~g 

Dyrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Ingenjörstillägg 

Förhöjning efter vissa år 

Semesterersättningar och 
-premier 

Lönejustering 

219.864 

189.804 

5.000 

10.716 

70.000 

12-.000 

732 

3. 720 

1.800 

13.000 

52~000 

578.636 

17.25. 

75.000 

300.000 

128.000 

10.000 

' 50 .000 

3.000 

25.000 

40.000 

12~1z~~§~§ 
971.636 

578.636 
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10. Lokalutgifter (förslagsanslag) 

13. Reparation och underhåll av byggnader 

20. Resor (förslagsanslag) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

• 

70. Anskaffning av inventarier och instrument 

74. Uppförande av servicebyggnader 

Allmänna byrån och sjötrafikbyrån 

02. VÄGAR 

14. Underhåll av landsvägar och bygdevägar 

1. vägunderhållet (förslags-
anslag) , 3.500.000 

2. färjhållningen (förslags
anslag) 

3. kompletteringstrafik i 
skärgården 

2.900.000 

1.650.000 

8.050.000 

30. Landskapsunderstöd till kbinmunalvägar 

1. för byggande och förbätt-
ring (reservationsanslag) 230.000 

2. för underhåll (förslags-
anslag) 210~000 

3. för förbättring av väg-
förhållandena i skärgården 
(reservationsanslag) 23.000 

463.000 

50. Landskapsunderstöd till enskilda vägar 
(förslagsanslag) 

77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 
(reservationsanslag) 

80~ Lån för byggande av hamnanläggningar 

03. SKÄRGÅRDSKOMMUNIKATIONERNA 

15. Upprensning av båtleder (reservations
anslag) 

55.000 

95.000 

120 .000 

15.000 

10.000 

13.000 

85.000 

12.318.000 

8.050.000 

463.000 

5.000 

3.700.000 

100.000 

1.260.000 

70.000 

- 41 -

16. Anläggning och underhåll av båtbryggor 
(reservationsanslag) 

21. Upprätthållande av trafik i skärgården 
(förslagsanslag) 

Tekniska byrån 

10. TRAFIKMEDEL OCH ARBETSMASKINER 

11. Underhåll av arbetsmaskiner och inven
tarier 

70. Anskaffning av maskiner {reservations-
anslag) · 

15. OLJESKADEBEKÄMPNINGEN 

25. Driftskostnader för olj~skyddsbered
skap (förslagsanslag) 

70. Anskaffning av oljeskyddsutrustning 

16. KATASTROFBEREDSKAPEN 

70. Anskaffning av utrustning för katastrof
beredskap 

Hu v u d t i t e 1 19. 

1~~=[~~~§~~~~~g§~~g~[~~~ 

01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN 

01. Ränteutgifter 

Utgifternas totalbelopp 

78.992.647 

18.03. 

500.000 

690.000 

580.000 

330.000 

250.000 

35.000 

5.000 

30.000 

15.000 

15.000 

100.000 
======= 

100.000 

100.000 
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D E T A L J M 0 T I V E R I N G 
===============================' 

I N K 0 M S T E R 

Under inkomstmomenten har antecknats de belopp som beräknas 
inflyta under år 1974. Beräkningarna har i en del fall gjorts 
på basen av bokslutet 1972 och på vad som b.eräknas inflyta un
der år 1973, i andra fall enligt särskild kalkyl. 

Motivering till ökning eller minskning av inkomstmomenten 
föreligger i de fall, då sådan ansetts påkallad. 

En ändring av avdelnings- och kapitelindelningen har före-

tagits. Ol~=g~~~~~=~SM=~Y~~~~~=~Y=~~~~~~~~~ 

01.01.01 

01.01.02 

01.01.03 

02.13.02 

01. SKATTER OCH AVGIFTER 
Nöjesskatter. (Tid.l:I.l). 
Inkomsten oförändrad 50.000 mark. 

Apoteksavgifter. (Tid.l:I.2). 
Inkomst 200.000 mark. Ökning 40.000 mark. 
Avgifterna beräknas öka med angivet belopp. 

Övriga skatter och avgifter av skattenatur.(Tid.l: 
I. 3). 

Inkomst 170.000 mark. Ökning 20.000 mark. 
Beräknat på basen av under år 1972 influtna av
gifter. 

02. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
============================== 

13. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMR.ÅDE 
Polisinrättningens i Mariehamn inkomster. 
1. Stadens andel i kostnaderna för polisinrättning
~ (Tid.3:I.l). 

Inkomst 507.761 mark. Ökning 140.155 mark. 
2. Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse 

inkomster. (Tid.3:I.2). 
Inkomsten oförändrad 500 mark. 
3. Inkomster från hittegodsförsäljning. (Tid.3:I.3). 
Inkomsten oförändrad 10.000 mark. 

4. Sj~}f;försäkr~ngs~rs.ätfil.illK~(Momentet nytt). 
Inkomst 1.000 mark. 

02.13.06 

02.13.08 

02.13.11 

02.13.20 

02.13.22 

02.14.03 

02.15.10 

02.15.11 

- 43 - 02.13 Ink. 

Inkomster från motorfordonsbyrån.(Tid.3:I.36). 
Inkomst 170. 000 mark. Ökning 40. 000 mark. 
Avser avgifter för bilbesiktningen och registrering

ar. 

Sjukförsäkrings ersättning ar. (Tid. 3: I. 39). 
Inkomst 35.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

Statsanslag för understödjande av politisk verksam
het • ( Tid • 6 : I • 3 ) • 
Inkomsten oförändrad 80,000 mark. 

Ersättningar för kostnader i samband med uppgörandf 
av byggnadsplaner. (Tid.4:I.3). 
Inkomsten oförändrad 1.000 mark. 

Inkomster från turisthotellet. (Tid.3:I.42). 
Inkomst 450. 000 mark. Ökning 180. 000 mark. 
I arrendeavgift och hyror beräknas infl.yta 350.000 
mark och i ersättningar för värme c. 100.000 mark. 

14. FINANS AVDELNING ENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
Diverse inkomster. (Tid. 3:I.40). 
Inkomst 20. 000 mark. Ökning 10. 000 mark. 
På momentet föres inkomster, för vilka. inte finnes 
eget inkomstmoment. 

15. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN"S FÖRVALTNINGS 
OMRÅDE 

Ålands centralsjukhus' inkomster. 

1. Vårdavgifter. (Tid.2:I.l). 
Inkomst 375. 000 mark. Minskning 15. 000 mark. 

2. Ersättningar för naturaförmåner. (Tid.2:I.2). 
Inkomst 120.000 mark. Ökning 5.000 mark. . 
3. Poliklinikavgif ter. (Tid. 2: I. 5). 
Inkomst 140.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

4. Diverse inkomster. (Tid~2:I.3). 

Inkomst 64.000 mark.Ökning 14.000 mark. 

5. Kommunernas andelar i föregående års anläe;gr:iings
och driftskostnader. (Tid.2:I.4). 
Inkomst 1.300.000 mark. Ökning 100.000 mark. 

Ålands centralsanatoriums inkomster. 
1. Vårdavgif ter. (Tid. 2: I. 6). 
Inkomsten oförändrad 100.000 mark. I I 
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2. Ersättningar för naturaförmåner. (Tid. 2: I. 7). 

Inkomsten .oförändrad 35. 000 mark. 

3. Diverse inkomster. (Tid.2:I.8). 

Inkomst 20.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

4. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings

och driftskostnader. (Tid. 2: I. 9). 

Inkomst 700.000 mark. Ökning lOO:ooo mark. 

Ålands tuberkulosbyrås inkomster. 

1. Kommunernas andelar i föregående års anläggning~

och driftskostnader. (Tid.2:I.10). 

Inkomst 60.000 mark. Ökning 5. 000 mark. 

16. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRV.ALTNINGSOJYlRÅJ)E 

Kommunernas andelar i kostnaderna för Ekolförvalt

ning en. (Tid. 4: I. 4) • 

Inkomst 38.000 mark. Ökning 22.789 mark. 

I beloppet ingår även kommunernas andel i skolpsy

kologens lön. 

Ålands lyceums inkomster. 

1. Elevavgifter. (Tid.3:I.4). 

Inkomst 35. 000 mark. Minskning 3. 000 mark. 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkoms

ter. (Tid.3:I.5). 

Inkomst 7. 000 mark. Minskning 1. 400 mark. 

Ålands sj öf artsl äroverk s inkomster. 

1. Kursavgifter., (Tid. 3:I.6). 

Inkomsten oförändrad 1. 000 mark. 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkoms

ter. (Tid. 3: I. 7) • 

Inkomsten oförändrad 1.000 mark. 

Ålands tekniska skolas inkomster. 

1. Elevavgi:Cter. (Tid. 3:I.8). 

Inkomst 9. 000 mark • Ökning 2. 000 mark. 

2. Vederlag för nattimförmåner samt diverse inkoms

ter. (Tid. 3:I.9). 

Inkomst 2.000 mark. Minskning 4.000 mark. 

Inkomsterna av kursavgifter för fortbildningskur

ser har .överförts till föregående und ermoment. 

02.16.06 

02.16.07 

02.16.08 

02.16.09 

- 45 -

Ålands sjömansskolas inkomster. 

1. Elevavgifter. (Tid.3:I.10). 

Inkomst 82.000 mar~. Ökning 9.000 mark. 

02 .16 Ink. 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkoms

ter. (Tid. 3:I.Jl). 

Inkomst3.500 mark. Minskning 500 mark. 

Ålands yrkesskolas inkomster. 

1. Termins- och kursavgifter. (Tid.3:I.12). 

Inkomsten oförändrad 3.600 mark. 

2. Inkomster av bespisningen. (Tid.3:I.13). 

Inkomst 14.250 mark. Ökning 3.750nark. 

3. Inkomster av arbets-Verksamheten. (Tid. 3:1.14). 

Inkomsten oförändrad 85.000 mark. 

4. Vederlag för natumförmåner samt diverse inkoms

ter. (Tid. 3: I .16) • 

Inkomst 8. 000 mark. Ökning· 2. 600 mark. 

5. Inkomster från Ålands hand els skola. (Tid. 3: I.17). 

Inkomsten oförändrad 35.000 J!lark. 

6. Inkomster från elevinterna1. (Tid.3:I.18). 

Inkomst 57. 000 mark. Ökning 2. 000 mark. 

7. Inkomster enligt samarbets avtal. (Tid. 3: I .19) • 

Inkomsten oförändrad 25.000 mark. 

8. Inkomster från Backaskolan. (Nytt moment). 

Inkomst 2.400 mark. 

Avser hyresinkoms ter för verks tadslokal. 

9. Kommunernas andelar i anläggnings- och drifts

kostnaderna. (Tid. 3:I.15). 

Inkomst 230.000 mark. Ökning 30:000 mark. 

Ålands lantmannaskolas. inkomster. 

1. Kursavgifter.(Tid.3:I.20). 

Inkomsten oförändrad 1.000 mark. 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkoms

ter. (Cfui. 3:I.21). 

Inkomst 4. 3 00 mark. Ökning 2. 800 mark. 

Ålands husmoders skolas inkomster. 

1. Elevavgifter. (Tid. 3: I. 24). 

Inko:mS:;en oförändrad 1.500 mark. 

2. Vederlag för natumförmåner samt diverse inkoms

ter. (Tid. 3: I. 25) • 

Inkomst 5.500 mark. Ökning 4.000 mark. 
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Hyresvederlag. samt diverse inkomster från hemslöjds
undervisningen. (Tid.3:I.23). 
Inkomst 1.000 mark. Minskning 500 mark. 

Ålands museums inkomster. (Momentet nytt). 
Inkomst 1.000 mark. 

Landskapssiy.relsen avser återinföra inträdesavgifter 
vid museet. 

Ålands konstmuseums inkomster. (Momentet nytt). 
Inkomst 500 mark. 

Avser ersättningar för utställningar. 

Inköms ter f:rån Kastelholms fornminne samråd e. (Tid. 
3: I. 38 del vis). 
Inkomst 20.000 mark. 

Avser bl. a. hyres- och arrendeavgifter. 

Inkomster från Bomarsunds fornminnesområde.(Tid. 
3: I. 38 d.el vis). 
Inkomst 27. 000 mark. 

Avser främst hyres- och arrendeavgift för cafeet 
och campingområdet. 

17. N.ÄRINGSAVDELNINGENS FÖRV.ALTNINGSOMRÅDE 

Hyresinkomster från mot tagningsbostäder. (Tid. 3.: I. 41) 
Inkomst 64.000 mark. Ökning 19.000 mark. 
För att inkomsterna skall motsvara driftsutgifterna 
föres.lås dygnsavgiften höjd f:rån 3, 50 till 5, 00 
mark. 

Köpeskillingar f:rån försålda jorddisposi ti onslägen
heter. (Tid.3:I.37). 
Inkomsten oförändrad 10. 000 mark. 

Ålands försöksstations inkomster. 

1. Inkomst f:rån försäljning av produkter. (Tid.3:I. 
32). 

Inkomst 14.000 mark. Ökning 4.000 mark. 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkoms
ter. (Tid.3:I.33). 

Inkomst 7.000 mark. Ö:kni.ng 1.000 IB9.rk. 
Beräknad ökning. 
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Skollägenheten, J omala gård inkom.s ter. (Tid. 3: I. 22) 
Inkoms t 187 .150 mark. 
I föreliggande förslag till årsstat bar utgifterna 
och inkomsterna budgeterats enligt bruttoprincipen. 

Skogsbruksbyråns inkomster. 
1 Inkomster från arbetsmaskiner.(3:I.31).' . . . 
Inkomsten oförändrad 30.000 mark. 
2. Ersättning för skogshushållningspJa::ier. (Tid. 3:I. 30) 
Inkomsten oförändrad 1.000 mark. 
3. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkoms

ter. (Tid. 3:I.29). 
Inkomst 3.000 mark. Minskning 1.000 mark. 

Plant skolornas inkg_ms ter--L ( Ti_d. 3: I. 28) . 
Inkomsten oförändrad 60.000 mark. 

Fiskeribyråns inkomster. 
1. Avgifter för fiskekorb_ (Tid.3:I.26)~ 

Inkomsten oförändrad 700 mark. 
2. Inkomster av undersökningar. (Tid.3:I.27). 
Inkomsten oförändrad 500 mark. 

18. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRV.ALTNINGSOMRÅTIE 
Hyror och diverse inkomster. (Tid.3:I.35). 
Inkomsten oförändrad 20.000 mark. 

Kommunernas andelar i bygdevägar. 
1. För byggande av bygdevägar.(Tid.4:I.l). 

Inkomsten oförändrad 10.000 mark. 
2. För underhåll av bygdevägar. (Tid.4:I.2). 
Inkomst 140.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

Beräknad inkomst~ 

Inkom~ter från färjtrafik.(Tid.4:I.34). 
Inkomst 60.000 mark. Minskning 60.000 mark. 
Inkomsten avser trafikavgifter från m/s Tre Måsar. 
Minskningen föranleds av att trafikavgifter för den 
lokala skärgårdsbefolkningens trafik inte uppbärs 

sedan våren 1973. 

03__!_.Jll]:-9~.!J~lL~.Y_liML 
~-------------------

01. RÄNTEINKOJYISTER 
Räntor på lån. (Tid.5:I.2). 
Inkomst 1.200.000 mark. Ökning 200.0QO mark. 
i!remier för landskap sgaran tier. (Tid. 5: I. 3). 
Inkomst 5.000 mark. Ökning 4.000 mark. 
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02. ÅTERBETALADE LÅN 

Avkortningar på. lån. (Tid.5:I.l). 

Inkorns t 2. 100. 000 mark • Ökning 100. 000 mark. 

04. FINANSIERINGSINKOMSTER 
~======================== 

Avdelningen, som motsvarar den tidigare 6 Avdel

ningen, har av redovisningstekniska skäl helt omar

betats. De tidigare momenten 6:I.lb, 6:I.2 och 6:I.5 

har utgått. 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Ränteinkomster. (Tid. 6: I. 4). 

Inkomst 1.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Förskott på statsanslag for skattefinansiell ut

jämning. (Tid.6:I.la). 

Inkomst 69. ~ 486 mark. 

På IIJ.Omentet föres endast finansårets förskottsan

slag. 

11.01.01 

11.01.20 

11.02.01 
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- 49 -

U T G I F T E R 

11. LANDSTINGET 
==========:::;::::==== 

01. LANDSTINGSMÄNNEN 

Avlöningar (f2.. (Tid .1: I. l del vis). 

Anslag 370.000 mark. 

11.01 

I anslaget ingår landstingsmännens egentliga ar

voden, medan resekostnader och dagtraktamenten upp

tagits under momentet 11.01.20. Anslaget har beräk

nats för c. 100 sammanträdesdagar. 

Resor (f).(Tid. l:I.l delvis). 

Anslag 100.000 mark. 
I anslaget ingår landstingsmännens dagtraktamenten 

och ersättningar för resekostnader. 

02. LANDSTINGETS KANSLI 

Avlöningar (f). (Tid.l:I.2,3,4). 

Anslag 148.362 mark. Ökning 25.836 mark. 

Under momentet inrymmes grundl önerna för land sting

ets sekreterare och kanslist, särskilda allmänna 

tillägg, utgifterna för utskottssekreterare, steno

graf, vaktmästare och städning. Vidare har ett mind

re belopp reserverats för· eventuell till:fä.llig ar

l:;letskraft samt för mötes- och sakkunnigarvoden. I 

enlighet med kanslikommissionens förslag har lands

tingssekreteraren s avlöning observerats enligt löne

klass B 3 mot tidigare B 1. 

Ifråga om vaktmästaruppgifterna anser landskapssty

relsen att dessa kunde. handhas av landskapsstyrel

sens 'Vaktmästare mot ett mindre ti lläggsarvode vid 

sidan av deras ordinarie tjänster. 

Lokalutgifter (f). (Tid.l:I.5). 

Anslag 30. 000 mark. Minskning 7. 000 mark. 

Anslaget har minskats, då vissa lönekostnader, som 

påfö:rts motsvarande tidigare moment överförts till 

11. 02. 01. Momentet omfattar hyror för lands tingets 

plenisal' kansli' utskottsrum och. arkivutrymmen 

samt kostnader för elström och städmaterial . 
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Resor.(Nytt moment). 

.Anslag 2.000 mark. 

.Anslaget avser dagtraktamenten och ersättning för 

resekostnader, som kan komma i fråga för landstingetE: 

tjänstemän och funktionärer. 

Övriga konsumtionsutgifter (f). (Tid.l:I.8). 

.Anslag 20.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

.Anslaget avser kontorsmateriel, prenumerationer, 

telefonkostnader, inbindning m.fi.utgifte_r för kans

liet. Det före slås vidare få disponeras för kostna

der för eventuell offsettryckning och mikrofilmning 

av land stingsbandlingar. 

Anskaffning av inventarier. (Momentet nytt). 

.Anslag 5.000 mark. 
, . ~' 

.Anslaget avser erforderlig nyanskaffning av kontors-

maskiner och -utrustning. 

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

Ålandsdelegationen (f). (Tid.9:II. 3). 

.Anslag 20.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Beräknat på basen av 1972 års utgifter. 

Revi,si onskostnader ( f). (Tid. 1: I. 7). 

.Anslaget oförändrat 22.000 mark. 

Enligt den av lands tinget an tagna instruktionen får 

landskapsrevisorerna skall landstinget fastställa 

arvodet för revisorerna. Arvodet har här beräknats" 

utgå per sammanträde med samma belopp som för lanas

tingsman. 

Expertutlåtanden. (Tid.l:[.6). 

.Anslaget oförändrat 1.000 mark. 

Nordiskt samarbete (f).(Tid.l:I.9) • 

.Anslag 8. 000 mark. Ökning 3. OOOmark. 

.Anslaget har varit oförändrat sedan 1970. Momentet 

påföres kostnaderna för landstingets repre sentåtion 

i Nordiska rådet och för eventuella arrangemang på 

Åland inom ramen för det nordiska samarbetet. 

Disposi ti onsmedel. (Tid. l: I .10). 

.Anslag 12.000 mark. Ökning 3.500 mark. 

.Anslaget disponeras av kanslikommissionen. Momen

tet föreslås få påföras talmannens representations-

kostn ad er. 

..--------------------,---------~---- _ .. __ '• 

12. 01.01 
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12. LANDSKAPSSTYRELSEN 
====================== 

01. LANTRÅDET OCH LANDSK.AJ?SSTYBELSENS LEDAMÖTER 

Avlöningar (f). (Tid.2:I.l, delvis, 2 delvis). 

.Anslag 323.112 mark. 

Frågan om en revision av principerna för landskaps

styre ls eledamöt ernas arvoden aktualiserades vid 

landstingets behandling av budgetförslaget för år 

1973 genom en anslutningsmotion. Landst,inget ställde 

sig då positivt till en omläggning av systemet, m_en· 

förutsatte att landskapsstyrelsen .skulle utarbeta 

förslag ti 11 en nyordning eventue 11 t i form av en

lagframställning. 

På g:ru.nd av·aet ökade antalet sammanträdesdagar 

samt nya uppgifter som anförtrotts ledamöterna har 

ledamöterna blivit hel:tidans tällda förtroendemän. 

De nuvarande grunderna för arvodet mot~varar emel

lertid icke de krav som -i våra dagar kan ställas 

på ett avlöningssystem för hel tidsanställda för

troendemän. Sålunda tas icke nödig hänsyn till 

ledamöternas behov av trygghet i sin utkomst genom 

att med arvodet icke följer exempelvis rätt till 

sjuklön eller semesterersättning • 

I överensstämmelse med landstingets nämnda önskemål 

är för närvarande under beredning i lan~skapsstyrel

sen ett förslag till landskapslag om arvode för le

damot av Ålands landskapsstyrelse. Förslaget går ut 

på att dagarvodessystemet skulle bibehållas, men 

beräknas enligt andra grunder. Därtill skulle arvo-

det ~örenas med en särskild semesterersättning samt 

med rätt till arvode, då ledamot på grund av sjuk

dom eller havandeskap är förhindrad att sköta sitt 

uppdrag. Framställningen kommer att överlämnas till 

landstinget under innevarande session. 

Genom omläggningen av arvodessystemet har an

slaget för landskapsstyrelseledamöterna höjts till 

220.000 mark • 

.Anslaget inrymmer utöver landskapsstyrelseledamöter

nas arvoden även lantrådets ,_avlöning. 



12 .01 

1

1,I 

12.01.20 

12.0l.29 

12.02.01 

12.02.08 

12.02.19 

12.02.20 

12. 02. 29 

'./ I i 

i... 
- >s 

- 52 -

Resor (f). (Tid.2:I.2,delvis). 

Anslag 60.000 mark. 

Momentet påföres landskaps styrels eled~'öiternas och 

lantrådets dagtraktamenten och ersättningar för re
sekostnader. 

Övriga konsumtions ut gif ter_if}. (Tid. 2: I. 9). 

Anslag 5.424 mark. Ökning 444 mark. 

Momentet inrymmer lantrådets hyresvederlag för tjän s
tebostad. Hyre'svederlaget har höjts från 1. 9 1973. 

02. LA.GBEREDNINGEN 

Avlöningar (f). (Tid. 2:I.l,delvis). 

Anslag 142.800 mark. 

Anslaget inrymmer lagberedningschefens och -sekre

terarens samt maskinskrivarens löner och allmänna 

lonetillägg. Då lagberedningen under år 197 4 kommer 

att belastas med omfattande lagberedningsarbete 

bl· a. hänförande sig till revisionen av självstyre 1-

selagstiftningen har för att möjliggöra anställande 

av extra arbetskraft reserverats 15.000 mark. 

Kommitteer (f).(Tid.2:I.3). 

Anslag 35.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

Momentet påföres kostnaderna för lagberedningsk!om

mitteer. Ökningen hänför sig främst till utvidgat 
kommittearbete. 

Trycknings kostnader ( f )'~ (Tid. 2: I. 4 del vis , 5: XIV. 4) • 
Anslag 70.000 mark. 

Förutom tryckning av Ålands författningssamling, 

kornmittebetänkanden m.m. har under momentet införts 

anslag för. utgir:J"and e av ny upplaga av Ålands lag
samling, som beräknas kosta 40 .. 000 mark. 

Resor (f). (Momentet nytt). 

Anslag 3. 000 mark .• 

Anslaget avses .täcka lagberednings.personalens dag

traktamenten, och ersättning för resekostnader, vil
ka hittills påförts moment 2:I.7. 

Övrig~ konsumtionsutgifter (f). (Momentet nytt). 
Anslag 2. 000 mark. 

Lagberedningens litteraturanskaffning· har tidigare 

påförts momentet 2:I.6, men föreslås nu påföras ett 
särskilt moment. 

• 
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0 3. PLANERINGSRÅDEr 

Fördelning av kostnaderna mellan ordinarie och 

enskilda medel föreslås enligt sam:rra grunder som 

tidigare med undantag av momentet 12.03.22. 

Ar~voden, resekostnader och dagtraktamenten. (Tid. 

2:I.13). 

Anslaget oförändrat 18.000 mark. 

Utredningar och sakkunnigarvoden. (Tid. 2: I .14). 

Anslag 6.000 mark. Minskning 1.500 mark. 

Verksamhetsplanerna medger att anslaget kan minskas 

något. 

Inventeringar och grundläggande undersökningar. 

(Tid.2:I.16). 

Anslag 13.000 mark. Ökning 2.250 mark. 

Ordinarie medels andel har beräknats till ovanstå

ende belopp. 

Övriga konsumtionsutgifte!:_. (Tid. 2.:I.15). 

Anslag 1.100 mark. Minskning 900 mark. 

Beräknat på basen av 1972 års utgifter. 

04. LANDSK.AJ?SSTYRELSENS ÖVRIGA UPPGIFTER 

Kommitteer och sakkunniga. (f).(Tid.9:II.4,14). 

Anslag 50.000 mark. Ökning 16.500 mark. 

Motiveras av utvidgat kommittearbete. 

Utgifter för inventering och räken skapsgranskning. 

(Tid.2:I.10). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

Nordiskt samarbete (f). (Momentet nytt). 

Anslag 8.000 mark. 

Utgif.terna, som tidigare har påförts landskapssty-

rel sen s disposi ti onsme del, inne fattar bl. a. kostnader

na för landskapsstyrelsens representation i Nordiska 

rådet och deltagande i kontaktmannamöten. 

Disposi ti onsme del. (Tid. 2: I .12). 

Anslag 35.000 mark. Ökning .5.000 mark. 

På detta moment föres bl .a. la:ndskap\3styrelsens re

presentationskostnader, som sti&i t under de senaste 

·åren. På momentet föres även lantrådets representa-

tionsmedel, som föres.lås utgå enligt samma grunder 

som för talmannen. 
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O:fdrutsedda utgifter (f).(Tid.9:II.2). 

Anslaget oförändrat 25.000 mark. 

13. K.MifSLIAVDELNINGENS FÖRV.ALTNINGSOJYIR.ÅDE 
========================================= 

01. CENTRALFÖRV.ALTN"INGEN 13.01 

Avlöningar (f). (Tid.2:I.l delvis). 

Anslag 378.268 mark. 

Momentet upptar de löner för tjänsteinnehavar~a 
som framgår av den" till årsstaten bilagda tjänste

förteckningen under 13.01.01. En ny e.o.tjänst som 

maskinsk~ivare föreslås inrättad på grund av den 

alltmer ökande arbetsbördan vid kansliavdelningen. 

Då arbetet vid landskapets byggnads- och brandskydds 

byrå ökat i sådan grad att byråns byggmästare inte -

hann med både ·de administråtiva byggnadsärendena 

och övervakningen av landskapets fastigheter var 

landskapsstyrelsen hösten 1973 tvungen att anställa 

en extra byggmästare i löneklass A 24. Åt denne 

byggmästare har avdelats framför allt bostads+åne

ären den och adminis tra ti ya byggnads ärenden' medan 

den andra byggmästaren~~ bl .a. övervakninge~ av 

landskapets fastigheter och övervakningen av land

skapets mindre byggnadsföretag. Landskaps styrelsen, 

som anser att arbetet vid byggnads- och brand s'icydds

byrån kommer att ytterligare öka, före slår att denna 

extra byggmästartjänst räknat f:rån 1.1 197 4 skulle 

inrättas såsom extra ordinarie med lön enligt löne

klass A 24. 

Biträdande registratorstjänsten,som t.ryinrättats i 

och med den nya ämbetsverkslagen, borde enligt land

skap sstyrelsens mening vara jämförbar med motsvaran

de befattningar vid rikets läns styrelser. Vid land

skapsstyrelsens registratorskontor diariefördes år 

1972 4.751 inkommande skrivelser och 7.923 utgående 

expeditioner. På biträdande registratorn ankomme.r 

ansvaret för landskapsstyrelsens ämbetsverksarkiv 
'- ' 

för hela den· utgående posten, försäljningen av skat-

tebiljetter /c~rycksaker. Vid f 0rfall för regis tra

torn skall dessutom biträdande registratorn övertaga. 

hennes arbetsuppgifter. Landskaps styrelsen före slår 

att berörda befattningshavare uppflyttas till löne-

13.01.10 

13.01.20 

13.01.21 
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klass A 15, ehuru Ålandsdelegationen i utlåtande för .. 

ordat löneklass A 13. 

Lokalutgifter (f). (Tid. 2: I. 5 del vis). 

Anslag 15.500 mark. 
Under momentet bar observerats anslag för hyra, el-

ström och städning för byggnads- och brandskydds

byrån, vilken erhållit nya utrymmen i oktober 1973. 

Kansliavdelningens hyror i stadshuset föres på mo-

mentet 14.03.10. 

Resor (f). (Tid. 2:I.7 delvis}. 

Anslag 3. 000 mark. 
Kostnaderna för kansliavdelningens tjänsteresor bar 

brutits ut till ett särskilt moment. 

Utgifter för förande av kortregister över personer 

~ d åländsk hembygdsrä tt. (Tid. 9: II. 5). 

Anslag 3.350 mark. 
Anaaget ökades genom tilläggsbudget under 1973 till 

3. 350 mark. 

Allmänna byrån. 

02. POLISINRÄTTN"INGEN I MARIE HAMN 

Över polisinrättningens budgetförslag har i enlighet med stad

ganden a i f örordriingen om polisväsendet . i landskapet Åland inbe

gärts länsstyrelsens och Ma.riehamns stads yttranden. 
I årsstaten för år 1973 inrättades 8 polisbefattningar, Åtgär":'." 

den vidtogs för att polisinrättningen skulle kunna ordna tillfreds· 

ställande gatupatrullering och ges möjligheter att ordna en tjänst 

göringslista med större personal under de mest kritiska tiderna. 

av dygnet. 
De personalförstärkningar, som vidtagits under år 1973 bar lik-. 

väl inte varit tillräckliga, varför landskaps styrelsen ansett sig 

vara tvungen att även i budgeten för år 1974 föreslå ytterligare 

anställning av polispersonal. Framförallt är det övervakningen av 

hamnpaviljongen och hamnområdet som kräver en särskilt avdelad 

polisgrupp med stationering i Västerhamn. 

13.02.01 Avlöningar (f). (Tid. 3!I.l). 
Anslag 1.319.584 mark. Ökning 360.3:J6 mark. 
Med-hänvisning till ovanstående kapitelmotivering 

föreslås, inrättandet av följande nya tjänster: 
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2 e. o. överkonstapel befattningar lk A 16 

6 e.o. yngre konstapelbefattningar lk A 13 

1 e.o. maskinskrivar~ lk A 10 

Genom s.k. gropjustering föreslås löneklassen för en 

överkons~apel vid brottmålsavdelningen uppflyttad 

från löneklass A 16 till A 17. 

För att vid behov kunna anställa extra konstaplar 

föreslås anslag för extra konstaplar under 40 må

nader (1973 48 mån.). 

Vidare föreslås ordinarie kanslistens lön utgå med 

löneklass A 12 mot tidigare A 11. 

En ordinarie befattning som maskinskrivare i löne

klass A 10 föreslås ombildad ti 11 en befattning ~om 

ordinarie bit:rädande kanslist i löneklass A 11, vil

ket bättre motsvarar vederbörande tjänteinnehavares 

arbetsuppgifter. 

Beklädnadsbidrag. (Tid. 3: I. 2). 

Anslag 9.000 mark. Ökning 4.500 mark. 

Beräkningen baserar sig på utgifterna under år 

1972. 

Social skydds avgifter. (Tid. 3: I. 6). 

Anslag 105.000 mark. Ökning 30.120 mark. 

Motiveras av ökade löneutgif ter och höjd 

skydQ.savgift. 

Utrustning ( f) . (Tid. 3: I. 5) • 

Anslag 7.500 mark. Ökning 3.500 mark. 

. 
social,;,_ 

Avser anskaffning av 5 st. tjänstepistoler och 2 

dykapparater. 

Drift och underhåll av motor fordon. (Tid. 3: I. 7). 

Anslag 25.000 mark. Ökning 8.000 mark. 

Beräkningen gnlndar sig på uppgifter rörande kost

naderna under 1972 och 1973. 

Till: landskapsstyrelsens disposition. (Tid. 3:I.9): 

Ansl ag 30. 000 mark . Ökning 3. 000 mark. 

På detta moment föres kostnaderna för vida:t;'~egeford""".'. 
ran av personer som utvisats ur Sverige. 

Vidare belastas på momentet kostnaderna för polis

konstaplarnas vidare utbildning. 

13.02.29 

13.02.70 

13. 02. 71 

13.03.01 

13.03.02 

13.03.20 

13.03.22 
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Övriga konsumtionsutgif ter. (Tid. 3: I. 3, 4, 8). 

Anslag 16.500 mark. Ökning 2.500 mark. 

På momentet föres telefonkostnader, diverse utgifter 

och utgifterna för underhåll av telefoni utrustning. 

Utgiftsökningen motiveras av. allmänna kostnad ssteg

ringar. 

Anskaffning av inventarier. (Tid.lO:VI.l delvis). 

'Anslag 5.100 mark. 
Anslaget avser inköp av 1 st. elskrivmaskin, 3 mind

re kontorskrivmaskiner och en framkallningsapparat 

för foton. 

Anskaffning av motorfordon (rl. ('Tid.'lO:VI.l delvis). 

Anslag 2. 600 mark. 

Anslaget avser anskaffning av l st. utbytes:rfiotor. 

03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNING$~ 

UPPGIFTER 

Avlöningar (fl. (Tid.3:II.l). 

Anslag 865.758 mark. Ökning 157.467 mark. 

I Jomala länsmansdistrikt föreslås att två äldre 

konstaplar i löneklass A 14 flyttas upp till löne- ' 

klass A 15, i Sunds och Föglö distrikt vardera en 

äldre konstapel till -likaBå löneklass A 15. Juste

ringen sker med beaktande av i riket verkställda 

justeringar. 

Anslaget för extra konstaplar i Sunds distrikt kan 

minskas till 10 månader, då en vakant e.o.yngre 

poliskonstapel tjänst inte varit besatt och tjänsten 

antingen kan besättas eller anslaget utnyttjas för 

extra personal. 

Beklädnadsbidrag. (Tid.3:II.2). 

Anslag 4.500 mark. Ökning 500 mark. 

Anslag utgår enligt tidigare grunder. 

Resor (f). (Tid.3:II.3). 

Anslaget oförändrat 10. 000 mark .. 

Utrustning (f). (Tid.3:II.5). 

Anslag 6. 600 rnarf_. Ökning 3. 600 mark. 

Avser anskaffning av bl.a .. föreskriven utrustning 

för polisbilar-samt 2 st. skottsäkra västar för att 

förvaras gemensamt för landskapets hela polisväsen de. 
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För rörlig trafikövervakning (f). (Tid.3:II.7). 

Abslaget ·oförändrat 16. 000 mark. 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon.(Tid, 
3:II.8). 

Anslag 23.000 mark. Ökning 8.000 mark. 

Ansla~et baserar sig på bokslutet för 1972 och be

räknad förbrukning för år 1973. 

För polishäkten och vaktkontor. (Tid.3:II.6). 

Anslag 45.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Huvuddelen av anslaget utgöres av kostnader för 

upprätthållande av polishäktet i Kastelholm, vari 

ingår avlöningar enligt tidigare grunder. 

Till landskapsstyrelsens disposi tian. (Tid. 3:II.10 
9:II.9). 

Anslaget oförändrat 13.000 mark. 

För utbildning av polismän har under detta moment 

reserverats 5.000 mark. 

Övriga konsumtionsu tgi fter. (Tid. 3: II. 4, 9). 

Anslag 12.500 mark. Ökning 1.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier. (Tid .10: VI. 3 del vis). 

Anslag 25.000 mark. 

22.500.mark föreslås för anskaffning av transporta

bel radar för övervakning av trafiken. I övrigt en-.· 

dast mindre anskaffningar till de olika länsmans-
dis trikt en. 

06. MOTORFORDONS BYRÅN 

Avlöningar (f). (Tid.7:V.l,3 delvis). 

Anslag 14 7. 6 5 2 mark. Ökning 38 .115 mark. 

Ökningen. beror huvudsakligast på att i tilläggsbud

get för år 1973 inrättats en e.o.tjänst som kanslist 
vid körkortsregistret. 

Lokalutgifter (f).(Tid.7:V.3 delvis). 

Anslag 20.000 mark. 

I anslaget innefattas hyra, elström och städmat e

rial. Städer ske lönen har överförts på mo:inen tet 

13.06.01. 

13.06.22 

13.06.29 

13.06.70 

13.08.05 

13. 08. 06 

13.08.07 
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Anskaffning av registerbrickor (f). (Tid.7:V.2). 

Anslag 12. 000 mark. Ökning 4. 000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar och ökat 

antal.inregistreringar. Anslag i tilläggsbudget 1973 

5. 000 mark. 

Övriga konsumtionsutgifter. (Tid.7:V.4). 

Anslag 10.000 mark. Ökning 4.000 mark. 

Momentet påföres kon torsmateri el, tele fopkostnade:i; 

annonser, tryckningskostnader m.m. Ökningen motive

ras av allmänna kostnadsstegringar och kostnader för 

förandet av körkortsregistret
1

~ Anslag i tilläggs

budget 1973 3.000 mark. 

Anskaffning av inventarier. (Tid.lO:V.5). 

Anslag 10.800 mark. Ökning 800 mark. 

För att effektivera arbetet vid motorfordonsbyrån, 

som för bil- och körkorts:registret, före slås an-·· 

skaffande av en kopieringsapparat för 2. 000 mark. 

Apparaten skall användas vid meddelanden till po

lismyndigheten om bl. a. ägarbyten och nyregistre

ringar av fordon. Dessa meddelanden uppgår för när

varande till c. 5.000 st/år. Anskaffningen avser ' 

att spara tid och därmed utgifter för personal. 

För att underlätta redovisningen och samtidigt åsta2:_ 

komma en redovisningsmässigt effektiv kontroll före

slås anskaffning av en s. k. kassakvi tteringsapparat 

för 8.000 mark. Dylika apparater användes vid samt

liga besiktningskontor i riket. Vidare föreslås an

slag till anskaffning av 8 st. stolar. 

OS.PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

Pensi~ner (f). (Tid. 9:I.l). 

Anslag 3.200.000 mark. Ökning 950.000 mark. 

Anslaget har beräknats på basen av utgifternas ut

veckling under de senaste åren. 

Familjepensioner (f).(Tid.9:I.2). 

Anslag 280.000 mark. Ökning 70.000 mark. 

Anslaget beräknat på basen av utgifternas utveck-

ling under de senaste åren~ 

Övriga pensionsutgifter (fl; (Tid.9:I.4). 

Anslag 80.000 mark. Ökning 20.000 mark. 
Lönestegringar:r.ia och KAPL-premiens höjning från 1.1 

1974 motiverar anslagshöjningen. 

I i 

i' 
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Olycksfallsförsäkringspremier (f).(Tid.9:I.5). 

Anslag 140. 000 mark. Ökning 40. 000 mark. 

Motiveras bl .a .. av ökade löneutgi:fter. 
Hälso-, läkar- och sjukvård (f). (Tid. 9: I. 6). 

Anslag 50.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Administrativa byrån 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKS.AMHET. 

Kommunal upplysningsverksamhet. (Tid. 5 :XIV .11). 
Anslaget oförändrat 2.500 mark. 

11. LANDSTINGS- GCH KOMMUNALVAL S.AMT UNDERSTÖD-
JANDE AV POLITISK VERKSAMHET. 

Understödjande av politisk verksamhet. (Tid.9:II~21) 
Anslaget oförändrat 80.000 mark. 

Utgör landskapets and el av rikets anslag för poli
tisk verksamhet. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

Utvecklande av byggnadsbestämmelser och anvisningar. 
(Tid.9:II.12 delvis) 

Anslag 3.000 mark. 

Såsom av momentets rubrik framgår skall anslaget 

användas för utvecklande av byggnadsbestämmelser 
och anvisningar. 

Landskapsunderstöd for avlönande av byggnadsinspek
törer (f). 

(Tid. 9: II .12 del vis). 

Anslag 55.000 mark. 

Avser de landskapsunderstöd som enligt byggnadslag
stiftningen skall utgå för avlönande av byggnads
inspektöre r. 

Byggnadsplanläggning (f).(Tid.9:II.12 delvis). 
Anslag 5.000 mark. 

Kostnaderna för byggnadsplanläggning varierar på 

grund av landskapets litenhet fiån år till år. Här 

har närmast kalkylerats med en medelårskostnad. 

13.20.32 

13.21.21 

13. 21. 30 

13.21.50 

13.21.83 
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Landskapets andel i kostnaderna för regionplanlägg

ning (f). (Tid.9:II.12 delvis). 

Anslag 62.200 mark. 
Avser lagstadgat landskapsunderstöd. 

21. FRÄMJMJDE AV BOSTADSPRODUKTIONEN 
Av lan dskapslagen om bostads produktion föranledda 

kostnader. (Tid.9:II.10). 

Anslaget oförändrat 9.000 mark. 

Räntestöd för kommuners jordinköpslån (f).(Tid. 

9:II.22). 

Anslag 15.000 mark. Ökning 10.000 mark. 
Med stöd av landskapslagen om räntestöd åt kommuner 

för anskaffning av bostadsområden föreslås under 

momentet räntestöd. 

Som räntestödets belopp föreslås skillnaden mellan 

den ränta som kreditanstalterna allmänt uppbär vid 

utlåning och 6,75 procent. Om en ändring av ränte

foten före tages förändras i motsvarighet härtill 
den ränta, som uppbärs hos gäldenären i enlighet med 

motsvarande av staten tillämpade grunder. 

Landskapsunderstöd för bekämpning av husbocken och 

för fiärnjande avbostadsb~byggelsen i av husbocken 

utsatta trakter. (Tid.9:II.ll). 

Anslaget oförändrat 40.000 mark. 

Bostadslån (r).(Tid.ll:III.l). 

Anslag 5.750.000 mark. Ökning 1.450.000 mark. 
\ 

I regeringens statsverksproposition för 1974 säges 
bl.a. att bostadspolitiken bör sträva till att få 

till stånd bostäder på orter, där bristen på bostä-. 
der utgör ett väsentligt hinder för näringslivets 

expansion. Likaså avses att bostadslån skall bevil

jas för förbättrande av bostadsförhållandena för 

pensionärer inom utvecklingsområd ena. I rik'.et har i 

tilläggsbudget under år 1973 anslagits 80 milj .mark 

ut över det or din ari e bud get ans laget . 

I landskapets årsstater för 1973 har hittills bud
geterats sammanlagt 5.100.000 mark. Ökningen av 

anslaget i statsverkspropositionen för år 1974 är I 

250 milj. mark. Då bostadsbristen i landskapet är 
synnerligen stor föreslås en motsvarande höjning av 

landskapets bostadslåneanslag. 
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Landskapsstyrelsen anser det ändamålsenligt att i 

frtimsta rummet stöda byggandet av egnahemshus och" 

mindre lägenheter i våningshus. Lan9.skaps styrelsen 

finner det även Yiktigt att man i dagens situation 

inriktar sig på byggnation som sparar arbetskraft. 

Uppmärksamhet skall även ägnas tillgodoseende av 

bostadsbehovet för dem som åter flyt tar från Sverige 
till Åland. 

Lån för frtimjande av bostadsbebyggelsen i av hus

bocken utsatta trakter (r).(Tid. ll:III.2)«. 

Anslag 150.000 mark. Ökning 100.000 mark. 

Då i ti lläggsbudget 1973 anslagits 100. 000 mark in

nebär anslaget i praktiken ingen förhöjning. 

22. ÅLllNDS TURISTHOTELL 

Avlöningar (f).(!id.9:III.l). 

Anslag 67. 708 mark. Ökning 4 7. 708 mark. 

Momentet upptar löneanslag för turisthotellets 

tekniska personal och anslag för tillfällig arbets

kraft för gårdskarlsuppgif ter. Arten av 1 öneutgif- · 

terna framgår av momentspecifikationen. 

Byggnadens drift (f). (Tid.9:III.2 delvis). 

Anslag 115 .~öo mark. 

Momentet påföres bl.a. värmekostnaderna för turist

hotellbyggnaden, vilka till största delen skall be
talas av arrendatorn. 

Reparation och underhåll. (Tid. 9: III. 2 del vis). 
Anslag 50.000 mark. 

Behovet av reparationer och underhåll av turistho

tellets fastighet är svårt att beräkna, i synnerhet 

som året 1974 till stor del alltjämt är garantiår. 

Övriga konsumtionsutgifter. (Tid. 9: III. 2 del vis). 
Anslag 5. 000 mark. 

Anslaget avser närmast di:verse utgifter som in.te 

hänför sig till byggnadens drift. 

13.25.29 

13.25.30 

14.01.01 
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25. BRANDV.ÄSENDEr 

Utgifter för brandväsendet (f). (Tid .. 9:II.15). 

Anslag 32.000 mark. Ökning 14.000 mark. 

För att möjliggöra ett tillräckligt stort katastrof

lager av brandsläckningsmedel föreslås anslaget 

höjt. Vida-re föreslås brandskyddsinspektörens ar

vode höjt från 200 mark till 350 mark per månad. 

Landskapsunderstöd för främjande av brandskyddet (f). 

(Tid.9:II.16). 

Anslag 5.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Anslaget föreslås ökat för att möjliggöra större 

bidrag till de frivilliga brandkårerna i landskapets 

minsta kommuner, vilka har ekonomiska svårigheter. 

14. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
========================================== 

01. CEJ:ifTRALFÖRVALTNINGEN 

Avlöningar (f). (Tid.2:I.l delvis). 

Anslag 293.048 mark. 

Behovet av en kanslist vid finansavdelningen har 

efterhand framträtt som allt nödvändigare. Såsom 

förhållandena nu är kommer chefstjänstemännen i 

hög grad att ägna sig åt dir~kt ka:qsliarbete, som 

hör samman med expeditioner och sådant utrednings

arbete som kan utföras av annan personal. Landskaps

styrelsen föreslår med beaktande av detta att en 

befattning som e.o. kanslist i löneklass A 12 in

rättas V-id finansavdelningen räknat från 1.11974. 

Vidare föreslås att den i ämbetsverkslagen förut-. 
satta byråsekreterarbefattningen inrättas såsom ext-

ra ordinarie i löneklass A 28. Tjänsten har tidiga

re upprätthållits enligt avtal och påförts momentet 

2:I.ll. 

Finanschefstjänsten har i årsstaten alltjämt införts 

med lön enligt löneklass B 3, då enligt Ålandsdele

gati onen för "tjänste innehavare som under minst tio 

år handhaft tjänsten eller sådan annan tjänst eller 

anställning, i vilken han förvärvat erfarenhet av 

motsvarande slag", lönen kan utgå enligt löneklass 

B 3. Med hänsyn till den nuvarande tjänsteinneha

varens 15 år långa tjänstgöring som stadskamrer och 
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tjänstgöring som ekonomichef vid Ålands centralsjuk

hus i två och ett halvt år föreslår landskapsstyrel-, 

sen att innehavaren av finanschefsbefattningen skul

le erhålla lön enligt 1 öneklass B 3, räknat från 

1.1 1974. 

Resor (f).(Tid.2:I.7 delvis). 

.Anslag 1.000 mark. 

Avser finans avd el ni gens tjänstemäns tjänsteresor. 

Utredning rörande redovisningssystem. (Tid. 2:I.ll). 

Momentet utgår. 

.Anskaffning av inventarier och maskiner(r).(Tid. 
10: I .1). 

.Anslag 70.000 mark. 

EJl förnyelse och modernisering av finansavdelning ens 

bokföringsmaskiner har aktualiserats. Avdelningen hm 

för närvarande två rätt nerslitna bokföringsmaski

ner av mindre typ med begränsade användningsmö jlig

heter samt dessutom en maskin lånad temporärt från , 

Ålands handelsskola. Då maskinerna såldes är både 

slitna och ej heller fyller de krav man i dag måste 

ställa på en bokföringsmaskin för den omfattande hok· 

färing landskapet har, föreslår landskapssty.relsen 

anslag för en ny bokföringsmaskin. Maskinen beräknas 

kosta c. 65.000 mark. 

Vidare föreslås anslag bl.a. för en räknemaskin. 

02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD CXJH LÅN 
Landskapsund erstöd till kommuner som råkat i ekona-, 

miska svårigheter (f). (Tid.9:II.19). 

.Anslag 150.000 mark. Ökning 50.000 mark. 

.Anslaget har i riksbudgeten höjts till 30.milj.mark. 

Gästgiverihållningen (f). (Tid.7:V.5). 

.Ansaaget oförändrat 4.000 mark. 

Understöd åt Kumlinge apotek. (Tid.4:V.14). 

g_nsl ag 10. 000 mark. Ökning 3. 000 mark. 

Redan år 1972 an1mågs ett bidrag om 10. 000 mark 

erforderligt. 

(14.02.83) 

14. 03. 01 

14.03.04 

14 .. 03 .10 

14.03.19 

14.03.21 

14. 03. 29 

- 65 - 14.02 

Lån för åldringshem. (Tid.ll:III.4). 

Momentet utgår. 

03. ENL~GT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT= 

GIFTER. 
Under detta kapitel har förts utgifter som .bl.a~ur 

ändamålsenlighetsynpunkter inte fördelats på de sär

skilda förvaltning senheterna. 

Avlöningar (f). (Tid.2:I.8). 

.Anslag 25.000 mark. Ökning 5.0bO mark. 

För extra personal att vid behov disponeras av 

landskapsstyrelsen för särskilda arbetsuppgifter 

inom de olika avdelningarna föreslås 25.000 mark • 

Socialskyddsavgifter (f). (Tid. 9: I. 3). 

Anslag 900.000 marf._. Ökning 100.000 mark. 
kad lö-Moti veras av höjd socialskyddsavgift och ö e 

neutgifter. 

Lokalutgifter (f). (Tid. 2:I.5 delvis). 

Ardag 60.000 mark. 
Momentet inrymmer hyror, värme, elström och städ

ning för de av ämbetsverken disponerade gemensamma 

utrymmena. 

Tryckningskostnader (f). (Tid.2:I.4 delvis). 

.Anslag 30.000 mark. 
Då utgifterna för tryckningen av lagar och kommitt~
betänkanden i lagstiftningsärenden påföres lagbered

ningen har anslaget kunnat bibehållas oförändrat. 

Brandförsäkringspremier (.fl.(Tid.9:II.13). 

.Ansl ap; 25. 000 mark. Ökning 15 . 000 mark . 

Den största ökningen orsakas av den nytillkomna 

försäkringen av turisthotellet ochhöjningar av brand

försäkringsvärden • 

övriga konsumtionsutgifter. (Tid.2:I.6 delvis). 

.Anslag 130.000 mark. 
På momentet föres de kostnader som tidigare förts 

under Diverse utgifter, såsom kostnader för telefon, 

kontorsmateriel,. annonser, hyror för kopierings

apparat m.m. 

I 11 

I! 

I 
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.Anskaffning av inventarier ( r). (Tid .10: I .1 del vis). 

.Anslag 50. 000 mark. 

Anslag erfordras för nya möbler till landskapssty

relsen s sessionsrum och för kontorsmöbler och ut

rustning till 1 okal i te tern a i stadshuset. 

Inköp av jordområden (r). (Tid. lO:VII. 3). 

Anslag 300.000 mark. Ökning 150.000 mark. 

.Anslaget föreslås få utnyttjas under tidigare an

givna förutsättningr • .Anslaget föreslås få disponeras 

även för naturskyddsändamål. 

Avskrivningar av lån. (Tid. 9: II .17). 

.Anslaget oförändrat 2.000 mark. 

På lag grundade utgifter, vilka icke är upptagna 

såsom särskilda poster i budgeten. (Tid.9:II.l). 

.Anslaget oförändrat 5.000 mark. 

15. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINgENS FÖR-
========================================== 

VALTNING:SOMRÅDE. 
=============== 

01. CENTRALFÖRVALTNING 15.01 
Avlöningar (f). (Tid.2:I.l,delvis,4:I.l delvis)._ 

Anslag 264.270 mark. 

I riket åtnjuter från 1.3 1973 länsläkarna lön en
ligt särskilt avtal. Arvodet utgår för närvarande 

med 5.200 mark per månad och har i landskapets bud-· 

get upptagits även för landskapsläkarBns del. Lö- • 
nen för socialchefsbefattningen har upptagits till 

löneklass B 2. 

Lokalutgifter (f). (Tid.4:I.4). 
Anslag 14.000 mark. Ökning 200 mark. 
Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. På momen

iet föres utgifterna för landskapsläkarens kansli 

och landskapsveterinärens byrå. 

Resor (f).(Tid. 2:I.7 d~lvis,4:I.2). 

Anslag 12.000 mark. 
Momentet upptar dagtraktamenten och ersättning för 

resekostnader för den personal som underlyder soci

al- och hälsovårdsavdelningen. 
-

Till landskapsstyrelsens disposi tian. (Tid. 4: I. 5 ,8: 
I.13). 

15.01.29 

15.02.50 

15.02.51 

15.02.83 

15.03.30 

15.03.31 

15.03.32 

15.03.33 
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Anslag 20.000 mark. Ökning 3.000 mark • 
Motiveras av utredningar rörande bl.a. sjukvården 

och barndagvården • 

Övriga konsumtiomutgifter. (Tid.4:I.3, 2:I.6 delvi~ 

Anslag 8.000 mark. 
På momentet föres bl.a. diverse utgifter för land

skapsläkarens och landskapsveterinärens byrå. 

Byråri för socialvårdsärenden . 

02. INVALIDVÅRD 
Egentlig vård (f). (Tid.8:I.2 delvis). 

Anslag 50.000 mark. 
Utgifterna har tidigare ingått i 8:I.2, Invalid~år

den. 

Invalidpenning (f). (Tid.8:I.2 delvis). 
Anslag 200.000 mark . 
Utgifterna har tidigare ingått i 8:I.2, Invalid

vården. Beloppet av de invalidpenningar, som skall 

utbe-tala~ under år 1974 beräknas stiga med 30.000 

mark. 

Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (f). 

(Tid.ll:III.3). 
Anslaget oförändrat 25.000 mark. 

03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 
Landskapsunderstöd för hemvårdsverksamhet (fl.(Tid. 

8:I.6). 
Anslag 125.000 mark. Ökning 25.000 mark. 

+ 
Ökningen motsvarar allmänna kostnadsstegringar och 

utökad hemvårdsverksamhet i kommunerna. 

Landskapsunderstöd för barndagvård (f).(Tid.8:1,4,5). 

Anslag 400.000 mark. Ökning 140.000 mark. 
Ökningen föranledd av den nya lagstiftningen om 

barndagvård och utbyggnaden av barndagvården. 

Landskapsunderstöd för vård av psykiskt utvecklings

störda (f). (Tid.8:I.11). 
Anslag 240.000 mark. Ökning 20.000 mark. 
Ökningen motsvaras av allmänna kostnadsstegringar. 

Landskapsunderstöd åt barnhem (fl.(Tid.8:I.5). 

Anslag 3.000 mark. 
Landskapsunderstödet för barnhem har observerats m1-

der ett eget moment. 
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04, ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Socialvårdsinspektionen (f). (Tid.8:I.l). 

Anslag 3.500 mark. Ökning 500 mark. 
Motiveras av utökad verksamhet och höjda dagtrakta
menten och ersättninga~ för resekostnader. 

Landskapsunderstöd för avlönande av yrkesinspektörer 
(f). (Tid.8:L12). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

Landskapsunderstöd för socialhjälpsutgifter (f). 
(Tid.8:I.7). 

Anslaget oförändrat 40.000 mark. 

Landskapsunderstöd åt kommuner, vilka i oskäligt 

hög grad betungas av socialhjälpsutgifter (f). 
(Tid.8:I.10). 

Anslaget oförändrat 2.000 mark. 

Landskapsunderstöd för förverkligande av ett semes
tersystem för lantbruks- och andra småföretagare (r). 
(Momentet nytt). 

Anslag 125.000 mark. 
I riket avser man att räknat från det prissättnings
år som börjar 1.4 1974 införa ett semestersystem fö

0
r, 

familjelägenheter med kreatursskötsel. I landskapets 
årsstat föreslås anslag för att möjliggöra ett ·mot

svarande semestersystem. 

Familjebostadsbidrag (f).(Tid.8:I.3). 
Anslag 180.000 mark. Ökning 30.000 mark. 
Ökat anslag erfordras bl .a. på grund av att enbarns

familjer numera kan få bostadsbidrag. Vidare har 

hyrorna stigit framförallt i nybyggda hus. Antalet 

ansökningar om bostadsbidrag från landskommunerna 

har stigit avsevärt. 

Understödjande av nykterhetsarbetet. (Tid.8:I.8). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

För rättshjälpsverksarnhet (f).(Tid.8:I.14). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

Understöd för anordnande av semester åt överan 

str.ängda husmödrar. (Tid.8:I.9). 
Anslaget oförändrat 1.800 mark. 

------------
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Byrån för hälso-. och sjukvårdsärenden. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

15.10 

För att kommunerna mera direkt än hittills skall kunna påverka 

centralsjukhusets budgetering har sjukhusstyrelsens budgetförslag 

detta år utsänts till kommunerna för yttrande. 
I sin motivering till förslaget berör styrelsen svårigheterna 

beträffande tillgången på personal, som beror på den allmänna bris, 

ten på sjukvårdspersonal i landet och som i landskapet förstärkes 

av den offentliga sektorns låga löneläge jämfört med den privata. 

Driftsbudgeten för år 1974 innebär utgiftsökning från 1973 

med 16,2 procent. 

15 .10. 01 Avlöningar (f). (Tid.4:II,~l). 

Anslag 5.520.155 mark. Ökning 688.634 mark. 
I fråga om personalens avlöning har landskapssty~ 

rels en beslutat utreda de ekonomiska och juridiska 

konsekvenserna av en övergång till det kommunala Y

lönesystemet. Landskaps styrj;lsen kommer, för den 
händelse övergången kan ske utan större olägenheter 

för landskapet, kommunerna och de anställda, att 

redan under år 197 4 före slå en dylik övergång. 

Nya tjänster 
För att läkarnas jourplikt vid sjukhuset inte skall ., 

bli alltför betungande och överstiga fastställda 

normer föreslås att sjukhuset skulle ges anslag för 
en andra läkaramanuenstjänst, för vilken avlöningen 

per månad utgår med 50 % av lönen i löneklass A 24. 
Vid kirurgiska avdelningen föreslås en ny e.o.hjälp

skötersketjänst i löneklass A 11 inrättad. Den nya 
befattningen möjliggör s.k.dubbelvak vid avdelningen 

Vid obstetrisk-gynekologiska avdelningen föreslås 

lika gå en ny e. o.hjälpskätersketjänst i löneklass 
A 11 inrättad. Hjälpsköterskan skall ersätta avdel

ningens två praktikanter. 
Vid laborator ieavdelningen före slås en tjänst som 
e.o. avdelningsbitr.äde med löneförmåner enligt löne

Klass ·~ Arbetsbördan vid laboratoriet bar ökat 
dels på grund av ökat antal poliklinikpatienter och 

dels på grund av att laboratoriets undersökningsut

rustning utbyggts så att flera typer av prover kan 

utföras vid sjukhusets laboratorium. Genom att la
boratorieundersökningarna kan ske lokalt och inte 

' il 
i' 
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sändes ti 11 f astländska la bo ratori er räknar man med 

att vårdtiden för patienter i många fall kan ned
bringas. 

Med samma motivering som gäller avdelningsbiträdet 

föreslås en del tidstjänst som laboratorie sköterska 

(A 15) med 25 timmar veckotjänstgöring_ inrättad. 

Vid poliklinike~ föreslås en hel tidstjänst som 

e.o.avdelningsbiträd~ inrättad i löneklass A 9. 

Detta innebär att en halvtidstjänst som avdelnings

bi tiäde vid samma avdelning indrages. 

I 1973 års budget inrättades en städledare-instruk

törstjänst i löneklass A 5. Denna befattning har 

dock inte funnit någon sökande, uppenbarligen på 

grund av den låga lönen. Då ledningen av städnings

arbetet på sjukhuset är av synnerlig vikt föreslås 
arbets- . 

att en e.o.tjänst som städning!(instruktör med lön 

enligt 1 öneklass A 11 inrättas. Därvid har beaktats 

lönesättningen inom den kommunala sektorn. 

Antalet praktikanter minskas genom ovanstående åt
gärder från 6 till 3. 

Ombildning av tjänster. 

Vid obstetrisk-gyneKologiska avdelningen föresl~s 

en ordinarie barnmorsketjänst (A 15) ombildad till 

en ordinarie specialsjuksköterskebefattning i löne~ 

klass A 16. 

Grundutbildningen för barnmorskor är numera sjukskö-• 

terskeexamen och de som erhållit den kompletterande 
'·' 

barnmorskrutbildningen blir specialsjuksköterskor. 

Då det visat sig synnerligen svårt att få personal 

med specialsjuksköterskeutbildning att söka barn

morsketjänster föreslås ovan stå ende ombildning, som 

skulle underlätta avdelningens rekrytering av per
sonal. 

För extra personal i syrummet har observerats ett an· 

slag motsvarande avtals enlig s ömmerskelön för 4 måna

der. Åtgärden motiveras av att den nuvarande perso

nal en inte himre,r med alla sina arbetsuppgifter. 

15.10.04. 

15.10.05 

15.10.10 

15.10.21 

15 .10. 22 

; ;-:: 

15 .10. 23 
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Socialavgifter ( f). (Tid. 4: ~I~ 2 de~ vis). 

Anslag 471.000 mark. Ökning 87.000 mark. 

Mot i ve ras av ökade löneutg:(f ter. 

Pensioner (f).(Tid.4.II.2 delvis). 

' Anslag 3 50. 000 mark. Ökning 50. 000 mark. 

Anslaget beräknat p~ basen av utgifternas utveck,... 

ling under de senaste åren. 

Byggnadernas drift . ( f) • (Tid. 4 :'II. 5) . 

Anslag 310. 000 mark. Ökning .18. 000 mark. 

.. Ökningen beror på stegrade bränslepris er. 
, ' l, 

Kosthållrtingen (f).(Tid.4:II.3). 

Anslag 196.000 mark. Ökning 12.000 mark. 

Motiveras av stegrade livsmedelspris er. 
- . _, ' 

Terapi utgifter ( f) • (Tid. 4: II. 4) • · 

Anslag 935.000 mark. Ökning 226.000 mark. 

Den stora anslags ökningen beror på kraftiga pris- 1 

höjningar, utvidgad laboratorieverksamhet och på 

att anslaget i 1973 års budget visat sig för lågt. 

På detta moment föres även kostnaderna för öron

och ögonläkarkonsultationen samt v:idare de alltmer 

ökade kostnaderna för obduktioner. 

U~derhål1 och årsanskaffningar~ (Tid.4:II.6). 

Anslag 181.300 mark. Ökning 47.100 mark. 

Utgifterna fördelar sig enligt den för sjukhuset 

uppgjorda kontoplanen på följande undermoment: 

Undersöknings- och vårdapparatur. 

Anslag 14. 300 mark. Ökning 1. 300 mark. 

Klädförrådet. 

Arislag 33. 000 mark. Ökning 8. 000 mark. 
. . 

Inventarier. 

Anslag 30.000 mark. Minskning 8.200 mark. 

Fastigheter. 

Anslag 65 • 000 mark. Ökning 35. 000 mark. 

I anslaget ingår utgifterna för reparation av en 

avdelningsläkarbostad, c. 30.000 mark. 

Sjukhusområdet. 

Anslag 30.000 mark •. Ökning 11.000 mark. 

I anslaget_ ingår nytt .stängsel :runt sjukhusområdet. 
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Försäkringar. 

.Anslaget oförändrat 9.000 mark. 

Tvätt och städning. (Tid.4:II.7). 

.Anslag 46.500 mark. Ökning 4.500 ·mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Till landskapsst;yrel.sens dispositon. (Tid.4:II.9). 

.Anslaget oförändrat 40.000 mark. 

Övriga konsumtionsutgifter. (Tid.4:II.8). 

.Anslag 197.000 mark. Ökning 17.000 mark. 

Ökningen beror på allmänna kostnadsstegringar. Mo

mentet omfattar det tidigare momentet "Diverse ut"."" 

gifter". 

Anskaffning av inventarier (r).(Tid. 10.II.2). 

.Anslag 390.000 mark. Ökning 139.500 mark. 

.Anslagsäskandena från sjukhuset belöper sig till 

sammanlagt 465.400 mark, vari även ingår 90.000 mark 

för utrustning till den nyiniä ttade barnavdelningen. 

Bland sjukhusets anslagsäskanden ingår reservering 

av .. medel för anskaffning av ett bildförstärkarrör 

för c. 100.000 mark till röntgenavdelningen. Sjuk

husstyrelsen bar föreslagit att finansieringen skul

le ske genom årliga reserveringar och i 1974 års· 

budget har begärts 40.000 mark. Landskapsstyr~lsen 
anser för sin del do ek att ett

1 
dylikt reserveririgs- · 

förfarande in te skulle tillämpas utan att sjukhus- : _ 

styrelsen berättigas att anskaffa röret, när det 
• 

gamla gått sönder, varvid anslag för hela anskaff-

ningsutgif ten upptas. 

Då anslagsäskandena år 1974 är synnerligen stora 

och fördel ar sig på ett 80-tal olika anskaffningar 

föreslår landskapsstyrelsen att för anskaffningarna 

beviljas totalt 390.000 mark. Inom ramen för detta 

bel.opp skulle anskaffningarna få ske. .Anslagsfö:r:del

hingen skulle göras av sjukhusstyrelsen som i början 

av budgetåret inlämnar anskaffningsförteckning till 

landskapsstyrel sen för godkännande . 

Grundförbättring av byggnader (r).(Tid.lO:II.l). 

.Anslag 285. 000 mark. Ökning 'so. 000 mark. 

Sjukhusets fastigheter är på många ställen i behov 

av genomgripande renoverings- och ändringsarbeten. 

15.11.01 

15 .11. 04 

15.11.05 

15 .11.10 

15.11.21 

15.10 

1. senaute tilläggsbudget för 1973 berördes behovet 

av reparations- och ändringsarbeten i den nyinrätta

de barnavdelningen. I denna årsstat föreslås på ba

sen av sjukhusstyrelsens utredning i ärendet ett 

anslag om 115. 000 mark för grundförbä ttringar i 

barnavdelningen, inne~attande inrättandet av ett 

mjölkkök. 

Sjukhusets badintag och dithörande omklädningsrum, 

som befinner sig i mycket dåligt skick föreslås upp

rustat för en beräknad kostnad av 20.000 mark. 

Personalbyggnaden är i synnerligen dåligt skick. 

Detta gäller framförallt sköterske- och städerske

våningarna, där de flesta rummen saknar egen tvätt

lavoar och eget WC. Även de gemensamma tvättmöjlig-
-S I 

heterna är beg:r:änsade. För erforderliga omändringar 
) ' 

i personal bostaden före slås, ut över de 50. 000 mark 

som beviljades i 1973 års budget, i denna års stat 

ett anslag om 150.000 mark för personalbyggnadens 

ombyggnad. 

Inna~ arbetena lämnas ut på entreprenad skall om

byggnadsprogrammet granskas och godkänn.as av land-r 

skap sstyrel sen • 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

Avlöningar (f). (Tid. 4:III.l). 

.Anslag 1.1 79. 301 mar!f_. Ökning 145. 697 mark. 

Motiveras av allmänna kostnads stegringar . 

Socialavgifter (f). (Tid. 4: III. 2 del vis). 

.Anslag 102.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

Momerrtet inrymmer lagstadgade socialskyddsavgifter. 

Pensioner (f). (Tid.4:III.2 delvis). 
J. •• 

.Anslag 125.000 mark. Okning 35.000 mark. 
·--

Momentet inrymmer lagstadgade pensioner. 

Byggnadernas drift ( f). (Tid. 4: III. 5). 

.Anslag 70. 000 mark. Ökning 5. 000 mark. 

I momentet ingår värme, elström och vatten. 

Kosthållningen (f). (Tid.4:III.3). 

.Anslag 95. 000 mark. Ökning 3. 000 mark. 

Motsvarar allmänna kostnadsstegringar. 
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Terapiutgifter (fl. (Tid.4:·III.4). 

Anslag 190. 000 mark. Ökning 50. 000 mark. 

Sanatoriets andel i sjukhusets terapiutgifter har 

beräknats till 190.000 mark. 

Underhåll .och års~skaffningar. (Tid. 4: III. 6). 

Anslag 36. 700 mark. Ökning 7. 700 mark. 

Anslaget fördelar sig på följande moment enligt kon
toplanen: 

Undersöknings- och vårdap.parator 
Klädförrådet 

Inventarier 

Underhåll av byggnader 

Sjukhusområdet 

För säkrings avgifter 

Tvätt och städning. (Tid.4:III.7). 

Anslag ll.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

3.700 mark 

10.000 Il 

6.000 

9.000 

6.000 

2.000 

Il 

Il 

Il 

Il 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Till landskaps styrelsens di sposi ti on •. (Tid. 4: III. 9). 
Anslaget oförändrat 3. 000 mark. 

Övriga konsUliltionsutgifter. (Tid.4:III.8). 

Ansl% 23. 000 mark. Ökning 3. 000 mark. 

Ökningen hänför sig till allmänna kostnadsstegringar . 
Anskaffning av inventarier (r}. (Tid .10: II. 3 delvis)~ 
Anslag 17. 700 mark. · 

Anslaget avser anskaffning av bl.a. 5 st. sängar.med 
'I - , '- ' 

sidostöd för 4.500 mark, 3 st. kronikerstolar :får'• 

1.400 mark, 3 st. decubitusmadrasser för 2.600 mark 

och 2 st. återupplivningsvagnar för 6.000 mark. 

· Grundförbä ttringar av byggnader ( r). (Tid .10: II. 3 
delvis) 

Anslag 34.500 mark. 

·För omändring öch renovering av personal ens omkläd

ningsrum i centralsanatoriets källarvåning föreslås 

26 • 000 mark och fC:5r utbyte av takarma turer i lung

avdelningens patientrum och korridor 7. 500 mark. För.· 

geriatriska avdelningens del har reserverats l.OOQ 
mark. 

15 .12. 01 

15 .12. 04 

15.12.10 

15 .12. 22 

15 .12. 23 

15 .12. 24 

15 .12. 25 

15 .12. 28 

15 .12. 29 

15.13.25 

15 .13. 30 
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12. ÅLANDS TU:SERKULOSBYRÅ 

Avlöningar (f).(Tid.4:IV.i). 

Anslag 87. 663 mark. Ökning. 13. 842 mark. 

15 .12 

Ökningen hänför sig t.i11 allmänna kostnadsstegringar 

Sociala avgifter (fl. (Tid. 4: IV. 2 del vis). 

Anslag 8JOO mark. 

Påföre~ lagstadgap.e sociala avgifter. 

Byggnadernas drift (fb_(Tid.4:IV.5). 

Anslag 9. 000 mark. Ökning 1~000 mark;. 

Utgör tuberkulosbyråns ber.äknade andel. 

Terapmtgif'ter (f). (Tid.4:IV.4). 

Anslaget oförändrat 60.000 mark. 

Underhåll och årsanskaffninga~. (Tid.4:IV.6). 

Anslag 3.500 mark. Ökning· 2. 500 mark. 

Nya kartoteksR:ap :föreslås anskaffade.: 

Tvätt och städning. (Tid.4:IV.7). 

Anslag 1.200 mark. Ökning 200 mark. 

Utgöres av tuberkulosbyråns beräknade andel. 

Skärmbildsf otog;afering ( f). (Tid. 4: IV .• 3). 

Anslaget oförändrat 20.000 mark. 

Till. landskaps styrelsens Cj.i sp osi ti on. (Tid • 4: IV. 9) • 

Anslaget oförändrat 300 mark. 

Övriga konsum,tionsutgifter .• (Tid. 4: IV. 8). 

Anslag 13. 000 mark. Ökning 1. 000 mark. 

Motiveras av allmänna kc;stnadsstegringar. 

13. MENT.ALV.ÅRDEN 

Utgifter för landskapets platser i Grelsby sjukhus 

(f): {Tid.4:V.8, lO:II.4). 

Anslag 110.500 mark. Ökning 35.000 mark. 

Utgifterna bar be.räknats på basen av utgifterna un

der år 1972 med. beaktande av allmänna kostnadssteg

ringar. Av föreslaget belopp utgör 10.500 mark land~ 
skapets ·beräknade utgift för andel i investerings

ut gifte rn.a.. ~ . 

La:ndskapsunderstöd för upprätthållande av Grelsby 

sjukhus (f). (Tid 4:V. 7 del vis) 

Anslag 1.300.000 mark. 

Utgöres av beräknat landskapsunderstöd. 

I 
' I ,. 

' i' 
I 



15.13. 

15 .13. 31 

15 .13. 32 

15 .14. 30 

15 .15. 25 

15.15.30 

15 .15. 50 

15 .15. 51 
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Landskapsunderstöd för upprätthållande av Ålands 
vårdbJrå (f). (Tid.4:V.7, delvis). 
.Anslag 100.000 mark. 
Understödet till Ålands vård byrå har brutits ut till 
ett särskilt moment. 

Landskapsunderstöd åt kommuner för deltagande i an
läggnings- och driftskostnaderna vid Grelsby sjuk

~ (Tid.4:V.9). 
.Anslaget oförändrat 15.000 mark. 

14. FOLKHÄLSO ARBETET 
Landskaps understöd för hälsocentralens verksamhet (f), 

(Tid.4:V.l,3,4,5,12,13,17, 5:1.12). 
.Anslag 1. 500. 000 mark. 
Från detta moment skall utgå förskott på landskaps
understödet för år 1974 och slutligt understöd för 
tiden 1.6 - 31.12 1973. 

Momentet före slås påfört även landskaps bidragen för · 

tiden 1.1 - 31.5 1973 för de hälsovårdsområden, som .. 
från och med den 1.6 1973 överförts från de enskilda 
kommunerna till Ålands folkhälso förbund och vilka b.i· 
drag inte slutreglerats under år 1973. 

Under momentet inrymmes även utökat landskapsunder
stöd enligt folkhälsolagen. 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 
Landskapets utgifter för tre platser i Åbo lands 
sjukhus ( f ) • ( Tid • 4 : V. 11 ) • 
.Anslaget oförändrat 90.000 mark. 

Landskapsunderstöd åt kommuner för del tagande i 
driftskostnaderna för Ålands centralsanatorium. 
(Tid • 4: V .16 ) • 
.Anslaget oförändrat 15.000 mark. 

Understöd för ambulansflygningar. (Tid.4:V.16). 
.Anslaget oförändrat 50.000 mark. 

Under:'stö d ti 11 Förening en Folkhälsan . (Tid. 4: V .15 ) . 
.Anslaget oförändrat 4.000 mark. 

15. 20. 30 

15.20.32 

16.01.01 
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Byrån för livsmedelshygien. 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 
Landskapsunderstöd för avlönande av hälsoinspektö

rer. (f). (Tid.4:V.6) • 
.Anslag 60.000 mar~. Ökning 40.000 mark. 
.Anslagsäskandeil baserar sig på de beräknade utgif-

terna för år 1973. 

LandSrapsunderstöd för veterinärers avlCiningar och 

resekostnader (f). (Tid.4:V.l,2). 
.Anslag 70.000 mark. Ökning 40.000 mark • 
Ökningen baserar sig på de planer för veterinärvår
dens utveckling som uppgjorts inom folkhälso ~örbun
d et. Planerna inne bär att även skärg;irden inkluderas 
i veterinärvården. Enligt av landstinget senaste 
höst antagen lag skall veterinärvården från å±s- r 

skiftet 1973-74 övertagas av folkhälsoförbundet. 

16. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

01. CENTRALFÖRVALTNING 16. 01 

Avlöningar (f). (Tid.5:I.l,2:I.l,5:XII.l delvis, 

5::X:III.l). 
.Anslag 561.596 mark. 
Under centralförvaltningen har upptagits följande 

avlöningar: 

Allmänna avdelningen och skolbyrån: 
l o utbildnings chef B 2 
1 o skolinspektör A 30 
1 o maskin skri vare 
1 e.o. skolpsykolog 

A 10 
A 29 

:Nuvarande ordinarie skolinspektören åtnjuter genom 
särskilt fastställda tillägg lön motsvarande avlö-. 
ningen i löneklass B 2. 

Vidare har i enlighet med motiveringen i andra till
läggsbudgeten för år 1973 reserverats medel för an
ställande av ämneskonsulenterJ samt reserverats an

slag för extra arbetskraft vid skolbyrån. 

Föreståndare för LPH-centialen före slås tillsvidare 
anställd på halvtid, men befattningens innehavare 
skall genom extra arbetsuppgifter vid skolbyrån ges 
heltidsanställning fram till den 31.7 1974 • .Anslag 
härför har upptagits i års staten under detta moment. 



16 .01 

i i' 

16.01.20 

16 .02.10 
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Museibyrån 

1 o la.ndskapsantikvarie B 2 

1 e. o. antikvarie i etnologi A. 25 

·T'e.~.antikvarie i arkeologi. A ·25· · 

1 e.o.museisekreterare 

1 e. o. byggmästare 

1 e. o. maskinskrivare 

A 16 

A 23 

A lo 

Vid musei byrån har inrättats den i ämbet sverkslagen 

förutsatta befattningen som museisekreterare och lö

nen utgår för närvarande enligt löneklass A 13. 

Efter jämförelse med den avlöning som vid mus~iver

ket i riket tillkommer en byråsekreterare och med · 

hänsyn till de kvalifikationer man måste st.äl1a på 

t'jänstens innehavare, föreslår landskaps styrelsen 

at·t lönen :räknat från 1.1 1974 skulle utgå enligt 

löneklass A 16, ehuru Ålandsdelegationen i yt::Urande 

ansett att skäl till förhöjning ej föreligger. 

Vidare har upptagits anslag för två museipraktikan.

ter. På grund av anhopningen av gamla föremål, som .. 

mås._te konserveras, föreslås att två timanställda 

konservat.årer på hel tid skulle få avlönas även under 
år 1974. 

Biblioteksbyrån. 

1 biblioteksinspek:tör, arvode A 2 

Resor (f).(Tid.2:I.7,de1vis,5:I.2,5:XII.5, 5:XIII.2~ 
Anslag 23. 000 mark. 

Beräknat anslag fo''r h 1 t e a u bildningsavdelningens 
tjänstemän. 

Till landskapsstyrelsens disposition. (Tid.2:I.12 
d.elvis, 5:XIV.16). 

. Anslq.g 10.000 mark. 

Reserveras för oförutsedda utgifter. 

Allmänna byrån och skolbyrån• 

02. SKOLFÖRV.ALTN"INGEN 

Lokalutgifter.· (Tid. 5: I. 3). 

Anslaget oförändrat 28.000 mark. 

Momentet påföres utgifter för allmänna byråns och 

skolbyråns samt läromedelscentralens hyra, elström 
och städmaterial. 

16.02.21. 

16. 02. 22 

(16.02.23) 

16. 02. 29 

16.02.70 

16.03.01 

16. 03. 02 

16.03.10 
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Bibliotek och AV-material • .(Tid. 5:I.5). 

Anslag 11.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

For tbildnin gskurs er för lärare. (Tid. 5: I. 3) · 

Anslag 48.000 mark. Minskning 3.300 mark. 

Fortbildningen avser ledarkurs för huvudlärare 6. 000 

mark, kurs i läs- och skrivsvårigheter 6.000 mark, 

skolföreståndarseminarium 4. 000 mark, kurs i moders

målets didaktik 4.000 mark, kurs i AV-hjälpmedel 

inklusive språk 4.000 mark, bidrag för olika. kurser 

12. 000 mark, stipendier för utbildning till special

lärare 5.000 mark och arvoden för ämneskonsulenter, 

l ·t 'd bl a lar·· arnas fortbildningsdagar som an i as vi • • 

7.000 mark. 

Kostnader för skolplaneringsnämnden.(Tid.5:I.14). 

Momentet utgår. 
Särskilt anslag ej erforderligt.Nämndens uppgift är 

nu näm.ast att ge utlåtanden åt utvecklingsdelega

ti onen i utvecklingsfrågor, snm berör skolväsendet. 

övriga konsumtionsutgifter. (Tid. 5:I.4) • 

Anslag 13.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av. inventarie:r:.. ( Tid.10: III.13). 

Anslag 5.800 mark. Minskning 1.700 mark. 

Anslaget avser komplettering av inventarier till 

allmänna byrån, skolbyrån och läromedelscentralen, 

bl.a. arkivhyllor. 

03. ÅLANDS LYCEUM 
Avlöningar (f). (Tid.5:II.l). 

• 
Anslag 767 .938 mark. Minskning 132.647 mark. 

Minskningen hänför sig ·till indragningen av klasser . 

Upprätthållande av parallellklasser (f).(Tid.5:II.2) 

Anslag 230.700 mark. Minskning 15.142 mark. 

Samma motivering som föregående. 

Byggnadens drift(f). (Tid.5:II.4,5). 

Anslag 70.450 mark. Ökning 5.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 



16.03 

16.03.13 

16. 03.19 

16. 03. 21 

16. 03. 22 

16. 03. 28 
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Byggnadens underhåll. (Tid.5:II.10). 

Anslag 9.500 mark. Minskning 5.500 mark. 

Anslaget är beräknat att täcka normala årliga un

derhållsarbeten på fastigheten. 

Tryckningskostnader (f). (Tid.5:II.7). 

Anslaget oförändrat 5.000 mark. 

Und ervisningsmateriel och bibliotek. (Tid. 5: II •. 3). 

Anslag 46.539 mark. Ökning 12.839 mark. 

De nya läroplanerna förutsätter en komplettering 

av utrustning. Detta gäller biologi-, historie-:-, 

religions-, psykologi- och fysikundervisningen •. Mo

mentet, påföres även förbrukningsmaterial för under
visningen. 
Und ervisningsmaterie.l för slöjd och huslig ekonomi. -(Tid.5:II.6). 

Anslaget oförändrat 9.400 mark. 

Till landskapsstyrelsens disposition. (Tid.5:II.12). 

Anslaget oförändrat 3.000 mark. 

Övriga konsumti onsutgif ter. (Tid. 5: II. 8, 9, 11). 

Anslag 16.000 mark. Minskning 17.173 mark. 

För underhåll av inventarier föreslås 4. QOO mark, 

för diverse utgifter 11.000 mark, och för hälso

vården 1.000 mark. Hälsovårdsutgifterna beräk~as 

minska med 20.173 mark. 

Anskaffning av inventarier. (Tid.lO:III.l delvis). 

Anslag 19.450 mark. 

AnSlaget föreslås bl.a. för anskaffning av tre nya • 

klasstavlor, 3.000 mark, 50 st elevbord, 8.000 mark, · 

overhe.adspro jekto r 1. 460 mark och för inredning av 

historie- och biologirum 6.390 mark. 

Färdigställande av parkeringsplats. (Tid.lO:III.l 

del vis). 

Anslag 9.000 mark. 

För nätstaket mellan parkeringsplanen och bollpianen 

föreslås 9.000 mark. 

16.04.01 

16. 04. 02 

16 .04.10 

16.04.13 

16.04.19 

16. 04. 21 

16.04.28 

16.04.29 

16.04.70 
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04. ÅLANDS SJÖFARTSL.ÄROVERK 

Avlöningar (f). (Tid. 5: III .1). 

Anslag 340.811 mark. Ökning 28,336 mark. 

Motiveras av allmänna lönestegringar. 

16.04 

Avlöningar. för extra kurser (f). (Tid. 5: III. 2). 

Anslag 69.240 mark. Minskning 460 mark. 

Under momentet bar förutom de fastställda kurserna 

observerats anslag för en radarnavigatörskurs,en 

maskinskrivningskurs för sjökaptensklassen, en röda

korskurs och en te le graf is tkurs. 

Byggnadens drift(f).(Tid 5:III.4). 

Anslaget oförändrat 13.000 mark. 

Byggnadens underhåll. (Tid.5:III.7). 

Anslag 23.450 mark. Ökning 11.350 mark. 

För reparation av klassrum och rekreationsrum och 

hygieniska utrymmen har anslag observerats. Vidare 

ingår normalt årligt underhåll. 

Tryckningskostnader (f). (Tid.5:III.5). 

Anslag 4.500 mark. Ökning 1.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar och tryck

ning av nya betygsformulär. 

Undervisningsmate:ciel och bibliotek. (Tid.5:III.3). 

AnSlaget oförändrat 4. 500 mark. 

.Till landskaps st:yrels ens disposition. (Tid. 5: III .11). 

Anslaget oförändrat 7.000 mark. 

Övriga konsumtions utgifter. (Tid. 5: III. 6 ,_8, 9) • 

Ans1aget oförändrat 6.270 mark. 

Ansla~et föreslås disponerat enligt följande:, 

- stipendiemedel 270 

underhåll av inventarier 3.000 

diverse utgifter 3. OQO. 

6.270 

Anskaffning av inventarier och utrustning.(Tid.10: 

III. 2). 

Anslag 83. 570 rriark. .Ökning 15. 370 mark. 

1974 års anslag avser E!J1Skaffning av Facsimile Re

corder för mottagning av väderlekskartor för 23. 000 

mark och en kopieringsapparat för 4. 450 mark. För 

komplettering av laboratorieutrustningen för kemi-, 
fysik- och el--teknikerundervisningen föreslås 5. 000· 
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16.05.23 
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mark och för en ny dammsugare 1.120 mark. 

05. ÅLANTIS TEKNISKA SKOLA 

Avlöningar ( f). (Tid. 5: IV .1). 

Anslag 327.982 mark. Ökning 31.961 mark. 

Ökningen motiveras av allmänna lönestegringar. 

Avlöni.:Ir:ngar för extra kurser (f). (Tid.5:IV.2). 

Anslag 51.050 mark. Öknbg 4.050 mark. 

Under vårterminen 1974 föreslås att en undermaskin

mästarkurs anordnas. Vidare före slås fortbildnings._ 

kurser i olika ämnen bl.a. i fartygsautomation. För 

eleverna i tredje klassen föreslås en skrivL och 

räknemask inkurs. 

Byggnadens drift.(~( Tid. 5: IV. 4). 

An Slag 13. 000 mark, oförändrat. 

Momentet innefattar värme, elström,vatten och hyror• 

Byggnadens underhåll. (Tid. 5: IV. 7). 

Anslag 21.600 mark. Ökning 6.500 mark. 

Underhållsarbetena föreslås för 1974 omfatta två 

klassrum och två rekreatiopsrum samt reparations

arbeten i elevernas WC-avdelning. För pl~ring,ar:na 

vid sjöfartsläroverket har som tekniska skolans art~ 

del observerats 1.500 mark. 

Tryckningskostnader (f). (Tid.5:IV.5). 

Anslag 4. 700 mark. Ökning 400 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Und ervi sn in waterie 1 och bi bl i ote k. (Tid. 5 : IV. 3) . 

Anslag 10.200 mark. Ökning 700 mark. 

Motiveras av kostnadsstegringar och effektiverad an

vändning av AV-material. 

Laboratoriernas driftskostnader (f). (Tid. 5:IV.9). 

Anslag 4.000 mark. Ökning 500 mark. 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringa,r. 

Till landskapsstyrelsens disposition. (Tid. 5: IV .13). 
' -

Anslag 9.000 mark. Ökning 5.500 mark. 

I anslaget .ingår reservering av medel för planering· 

av de nya laboratorierna och ugifter för flyttning 

av laboratorieutrustning till det nya sjömm1sskol

hus et. 

- ---------------"' 

16.05.29 

16.05.~0 

16.06.01 

16.06.10 
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övriga konsl}rntionsutgif ter. - (Tid. 5: IV. 6, 8, 10, 11, 12). 

Anslag 6. 000 ~ark. Minskning 50 mar!_. 

Anslaget föreslås disponerat enligt följande: 

- stipendiemedel 150 

- underhåll av inventarier 1.300 

- exkursioner 

elevernas hälsovård 

- diverse utgifter 

900 

250 

3.400 

6.000 

Ariska ffning av la bora torieutrus tning och inventarier, 

(Tid.lO:III.3). 

Anslag 49.500 mark. Ökning 27.300 mark. 

För fortsatt komplettering av den lättare' laborato

rieutrustningen föreslås 19.000 mark. För ans12aff'ninel 

av ritbord och ritmaskin föreslås 2.900 mark, för 

räknemask in 1. 600 mark och för gardiner 500 mark .. 

För anskaffning av hydrauliklaborationsiutrustning. 

fÖ.r at~ göra eleverna förtrogna med olydraulisk ut

rustning föreslås 25 .• 000 mark. För mindre anskaff

ningar föreslås 500 .mark. 

06. ÅLANDS SJÖM.ANSSKOLA 

Avlöningar (f). (Tid.5:V.~). 

Anslag 474.686 mark. Ökning 93.138 mark. 

Ökningen beror bl.a. på att undervisningsskyldighe

ten för lärarna nedsatts i samband med ö'vergången 

till 5 dagars skolvecka. 

För extra kurser har observerats ett belopp motsva

rande 100 undervisningstimmar. I övrigt har timar

voden beräknats efter nuvarande antal studielinjer 

och kiasser. Timarvodena har på grund av att under

visningsskyldigheten nedsatts stigit väsentligt. 

Lokalutgifter (f).(Tid.5:V.2,3,4). 

Anslag 198.700 mark. Ökning 121.200 mark. 

Anslagsökningen hänför sig framförallt till de nya 

undervisnings- och bespisningslokalite±er landskaps

styrelsen varit tvungen att hyra upp sedan landskap~ 

styrelsen sagts upp från de tidigare. 
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Inmontering och reparation av maskiner, underhåll 

av inventarier och lokal~teter. (Tid.5:V.8). 

Anslaget oföri:j.ndrat 5. 500 mark. 

Tryckningskostnader (f). (Tid. 5:V.9). 

Anslag 9. 000 mark •. Ökning 1. 000 mark. 

Ökningen motiveras av allmänna kostnad sstegringar. 

Bibliotek och undervisningsmateriel (f). (Tid. 5:V.6). 

Anslaget oförändrat 7.000 mark. 

Råvaror och verktyg (f). (Tid.5:V.5). 

Anslaget oförändrat 20.000 mark. 

_Elevernaskost,transport och logi (f).(Tid.5:V.10). 

Anslaget oförändrat 145.000 mark. 

Elevtransporterna mellan elevhemmet och bespisnings

köket :före slås påfört detta moment, var:fdr rubriken 

ändrats. 

Till landskapsstyrelsens disposition. (Tid.5:V.12). 

Anslaget oförändrat 3. 000 mark. 

Övriga konsumtion sut gifter. (Tid. 5: V. 7, 11) • 

Anslaget oförändrat 8.450 mark. 

Anskaffning av inventarier. (Tid.lO:III.5). 

Anslag 10 • 000 mark. Minskning 490. 000 mark. 

Minskningen beror på att i 1973 års anslag ingick 

en större engångsutgift. 

Utredning av behovet av inventarier ti 11 det nya 

sjömans skolhuset pågår. När utredningen slutförts 

och kostnadsberäknats kommer särskild framställning 

i ärendet att göras. 

07. ÅL.ANDS YRKESSKOLA 

Budgetförslaget upptar driftskostnader för skolans 

för närvarande 15 studielinjer. Förutom lagbundna 

kurser har utrymme lämnats för specialkurser. 

Avlöningar (f). (Tid.5:VI.l). 

Anslag 1.018.594 mark. Ökning 152.080 mark. 

Motiveras av allmänna lönestegringar. För intermi t- ' 

tent kursverksamhet föreslås anslag för 1.250 kurs

timmar. Kursverksam.beten avses liksom tidigare ut

vecklas i nära samarbete med Ålands företagarför

ening, landskapets näringsavdelning och arbetsgivar-
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och arbetstagarorganisationerna. 

HjälpsKötarkurs. (Tid.5:VI.22). 

Anslag 15 ~ 000 mark. 

16.07 

Avser utgLfterna för den del av kursen som hänför 

sig ti 11 tid en 1 • 1 - 2 0 • 2 19 7 4. 

Socialskyddsavgifter (f).(Tid.5:II.15). 

Anslag 78. 500 mark. Ökning 15. 680 mark. 

Motiveras av ökade löneanslag. 

Pensioner (f). (Tid.5:VI.19). 

Anslaget oförändrat 11.000 mark. 

Byggnadernas drift (f).(Tid. 5:VI.2,12). 

Anslag 128.780 mark. Ökning 18.280 mark. 

Eör biänsle, elström och vatten före slås 117. 780 

mark och för tvätt och städning" 11.000 mark. 

Reparation och underhåll av maskiner och inv'entarier 

if.2..:..(Tid. 5:VI.10). 

Anslag 11.750 mark. Ökning 1.550 mark. 

Anslaget avser normalt underhåll. 

Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan. 

(Tid.5:VI.ll). 

Anslaget oförändrat 22.000 mark. 

Momentet inrymmer förutom normalt underhåll anslag 

för förnyande av husbyggnadens takrännor och mål

nings arbe~en. 

Tryckningskostnader (f). (Tid. 5 :VI. 6). 

Anslag 6. 750 mark., Ökning 3. 350 mark. 

Ökningen hänför sig till tryckning av ny broschyr 

pch kostnadsstegringar för tryckning av blanketter 

och år'sberättelser. 

Undervisningsmateriel och bibliotek.(Tid.5:VI.8,9). 

Anslag 23. 500 mark. Ökning 3. 500 mark. 

Av anslaget hänför sig 16.000 mark till undervis

ningsmat.eriel och 7. 500 mark till biblioteket, för 

vilket ökningen utgör 3.500 mark. Skolan avser bl.a. 

att komplettera förrådet av läroböcker och facklit

teratur. 

Arbetsredskap. (Tid. 5: VI. 3) . 

Anslag 2 3. 000 mark. Ökning 5 00 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

', 
IJ I 
Il' 



16 .07 

16.07.23 

16 .07.24 

16.07.25 

16.07.26 

16. 07 ~ 27 

16. 07. 28 

16.07.29 

16.07.70 

- 86 

Råvaror för kundarbeten. (fl.(Tid.5:VI.4). 

Anslag 46.500 mark. Ökning 1.500 mark. 
Motiveras av allmänna kostnads stegringar. 

Råvaror för övningsarbeten.(Tid.5:VI.5). 

Anslag 6.500 mark. Minskning 1.000 mark. 
Anslaget beräknas kunna minskas med 1. 000 mark. 

Elevbespisningen (f). (Tid. 5:V:J.13). 
Anslag 68.250 mark. Ökning 1.980 mark. 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Elevinternat (f). (Tid. 5:VI.18). 

Anslag 187.625 mark. Ökning 31.375 mark. 
Inte matshyran har beräknats ~utgå 9, 5 månader för 

25 man a 450 mk/månad. Internateleverrtas kost har 

observerats för 195 arbetsdagar och 50 elever enligt 
8, 25 mk/ elev och dag. 

Brand- och olycksfallsförsäkringspremier ( f). 
Tid.5:VI.16). 

Anslag 23.760 mark. Ökning 2.160 mark. 

Motiveras av höjda brandförsäkringsvärden och ökade," 
lö:rieanslag. 

Till landskapsstyrel.sens disposition för yrkesskolan 
(Tid. 5: VI. 20) . 

Anslag 14. 000 mark. Ökning 2. 000 mark. 

Anslaget har reserverats bl.a. för lärarnas studie
resor och fortbildning och elevavgifter till andra· 
yrke sskolor. · 

Övriga:· konsumtions utgifter.~ (Tid. 5:VI.7,14, 17). 

Anslag 19.750 mark. Minsk~ing 1.200 mark. 
Utgifterna fördelar sig enligt följande: 

- elevernas hälsovård 2.800,-
- klubbverksamhet 

diverse utgifter 
• Sunima mk 

1. 200 ,-. 
15. 750,.:.. 

19.750,-
Anskaffning av inventari·er och maskiner (r). 

Anslag 104.825 mark. Ökning 5.B25 mark. 

För b'ilavdelningen föreslås 24. 600 mark för anskaff

ning av bl.a. hjulbalanseringsmaskin, tändningsosci! 
loskop, Volvo-växellåda, automatisk växellåda,för 

elavdelni:trgen 4.200 mark för bl. a. verk tygstavlor 
och elmätningsir:Strument, för frisöravdelningen 

16.08.01 
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7.250 mark, varav 5.400 :qiark för utbyte av tvättan
läggning, för svets-mekaniska linjen 28.000 mark 

för travers-anläggning~ Vidare föreslås anskaffande 
av en kleinbuss för 23.000 mark. Kleinbussen ersät

ter en Ford-bil från 1959. För utbyte av 2 dammsuga

re föreslås 6.000 mark och för filmprojektor 5.000 
mark. I övrigt föreslås smärre anskaffningar till 

olika avdelningar för 6.775 mark. 

08. ÅLA!>TDS LANTMANNASKOLA 
Avlöningar (f). (Tid.5:VIII.l). 
Anslag 97.440 mark. Ökning 35.217 mark. 
Sedan hösten 1971 har lantmannaskolannära samarbete 
med Ålands yrkesskola. Riktlinjerna för samarbetet · 
är uppdragna så att Ålands yrkesskola handhar 

1

de ad
ministrativa, ekonQ~iska och redovisningsmässiga de
larna av lantmannaskolans verksamhet, medan direk-' 
tionen svarar för undervisningens planering och ord
nande. 

Lantmannaskolan har förutom kortare kurser under läs
året 1973-74 en gårdsbrukslinje med 11 elever.Samar
bete med yrkesskolan förekommer även i fråga om un-
dervisningen. Eleverna erhåller för närvarande u;nder
visning 2 dagar i veckan 'vid Åland3 yrkesskola och 
3 dagar vid lantmannaskolru:i. 

Samarbetet med Ålands yrkesskola har givit gott re
sultat, vilket avspeglar si'g i ökat antal elever vid 
lantmannaskolan. Undervisningen vid skolan har hand
hafts av skolans föreståndare och av timlärare. Så
som timlärare vid skolan har fungerat bl.a. personal· 
från Ålands försöksstation, som dock på grund av ut
vidgad verksamhet inte längre anser sig kunna ställa 
undervisningspersonal till förfogapde. Bl.a.genom 

' utbyggnaden av Jomala gård med en ny ladugå:rrd och 
genom intensiv kursverksamhet har arbetsbördan för 

. I 

skolans föreståndare och ende fast anställda lärare 
I 

blivit större, varigenom frågan om anställande av en 
lärare till aktualiserats. För anställandet talar yt
terligare den omständigheten att undervisningen i de 
två huvudämnena husdjurslära och jordbrukslära borde 
vara uppdelad på två lärare för.att undervisningen 
skall bli tillräckligt effektiv: I föreliggande års
stat har landskapsstyrelsen under detta kapitels av
löningsmomen t därför upptagit ett anslag för en ny 
lärartjänst vid skolan. Tjänsten föreslås inrättad 
som extraordin.arie i löneklass C 37. Tjänstens be-
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sättande föreslås dock bli beroende av den utred

ning om skolans ställning och framtida organisa
tion som pågår och som landskapsstyrelsen avser att 
ha klar före ut.gången av år 1973. För upptaget an
slag skall även temporärt kunna anställas lärare om 
detta visar sig ändamålsenligt. 

Byggnadernas drift. (f).(Tid.5:VIII.2,3) 
Anslag 24.600 mark. Ökning 8.600 mark. 
Ökningen föranleds främst av stegrade bränslekost-· 
nader. 

Byggnadernas underhåll. (Tid.5:VIII.7). 
Anslag 12.000 mark. Ökning 4.000 mark. 
I ar1Slaget ingår utvändig målning av skolbyggnaden 

. beräknat till 5.000 mark. För reparation av skO"lin
ternatsrummen föreslås 4.000 mark och för övrigt un
derhåll av fastigheten 3.000 mark. 

Undervisningsmateriel. (Tid.5:VIII.4). 
Anslag 5.000 mark. Ökning 2.000 mark. 
Avser bl.a. läroböcker för eleverna. 

Arbetsverktyg. (Tid.5:VIII.6). 
Anslag 3.120 mark. Ökning 2.120 mark. 
Anslaget beräknat på basen av utgi.fterna under år 
1973. 
Elevbespisningen (f).(Tid.5:VIII.10). 
Anslag 5.500 mark. Ökning 3.300 mark. 
Anslagsökningen beror på ökat antal elever och sti
gande livsmedelspriser och har uträknats för ~l ele
ver under 250 kostdagar a 2 mk/kostdag. 

Till landskapsstyrelsens disposition. (Tid.5:VIII.J2) 

Anslaget oförändrat 2.000 mark. 

Övriga konsumtionsutgifter.(Tid.5:VIII.5,8,ll). 
Anslag 9.670 mark.Ökning 3.920 mark. 
Under momentet ingår utgifter för bl.a. telefon 
1.500 mark, annonser 2.000 mark, gästföreläsarel500 
mark,elevtransporter 1.900 mark,underhåll av inven~ 
tarier 2.000 mark och elevernas hälsovård 250 mark. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. (Tid.10.III. 
7 delvis). 
Anslag 10.500 mark. 
Av anslaget för.eslås 4. 500 mk för inredning av elev.:. 
klubbrum och 6.000 mk för inköp av mjölkmaskinsan
läggning för undervisningsändamål. 
Ombyggnad av gamla maskinhallen till föreläsnings-, 
rum. (Momentet nytt) 
Anslag 15.000 mark. 
Direktionen har föreslagit att den gamla outnyttjade 
maskinhallen skulle inredas till.föreläsningsrum för 
att användas vid kortare kurser. 
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09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

Avlöningar (f). (Tid.5:X.l). 

Anslag 66.816 mark. Ökning 12.092 mark. 
Motiveras av allmänna lönejusteringar. 

Byggnadernas drift ( f). (Tid. 5: X. 2). 
Anslag 17.000 mark. Ökning 1.000 mark. 
Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Reparation och underhåll av inventarier och bygg
nader. (Tid.5:X.4). 

Anslag 10.000 mark. Ökning 5.000 mark. 
För årliga reparationer har anslagits 4.000 mark . 

Såsom engångsutgift för stängsel runt skolan före-
4._'' 

slås .6.000 mark. 

Undervisningsmaterie·l och redskap. (Tid. 5 :X. 3). 

Anslag 3.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

För anslaget avses att anskaffa bl.a. en duplice
ringsapparat. 

Elevbespisning (f). (Tid.5:X.7). 
' 

Anslaget oförändrat 4.700 mark. 

Övriga konsumtionsutgi~ter .. (Tid. 5: X. 5). 
Anslag 3.500 mark. Ökning 400 mark. 

Motiveras av allmänna kost·nadsstegringar. Momentet 

motsvarar det tidigare momentet Diverse utgifter. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. (Tid.10: 
III.7). 

Anslag 6.000 mark. Ökning 2.qoo mark. 

Av anslaget föreslås 5,000 mark för anskaffning av 
en diskmaskin. 

• 
Omändring av utrymmen till undervisningslokaliteter 
iEl.:. (Momentet nytt). 
Anslag 30. 000 mark. 

För att mö'jliggöra en ändamåls enlig utbildning i den 

barnavård, som hör till skolans undervisningsprogram, 

föreslås att ett oanvänt, oinrett utrymme i· interna

tets källarvåning inredes till daghemslokaliteter. 

Daghemmet planeras för 12 barn. Som jämförelse kan 

nämnas att vid Korshoirris husmodersskola har inrät
tats ett daghem som tar emot barn i åldern 3 månader . . 

upp till 3 år. Kostnaderna för daghemmet ingår i 
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skolans allmänna driftskostnader. Landskaps styrel

sen föreslår i detta skede att daghemslokaliteter 

skall inrättas vid skolan men har. ännu inte tagit 

ställning till huruvida skolan även skall bekosta 

daghemmets drift. Landskapsstyrelsen avser att i 

tilläggsbudget komma me..d eventuella äskanden om me

del för inventarier, lönekostnader och 9-I1dra utgif
ter för den händelse daghemmet skal 1 drivas av sko

lan. Daghemmet beräknas kunna öppnas hösten· l974. 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 
Hemslöjdsundervisningen föreslås under vårterminen 

1974 alltjämt ske såsom k~sverksamhet. 

Avlöningar (f). (Tid.5:IX.l). 
Anslag 36.188 mark. Ökning 5.336 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Byggnadernas drif t(f). (Tid. 5: IX. 2). 

Anslaget oförändrat 5.000 mark. 
Momentet påföres kostnaderna för värme, elström 

och vatten. 

Byggnadernas underhåll. (Momentet nytt). 

Anslag 1. 000 mark. 
För att möjliggöra smärre reparationer på f astighe

ten före slås 1. 000 mark. 

övriga konsumtionsutgifter. (Tid. 5: IX. 3). 
Anslaget oförändrat 2. 000 mark. 

Anslaget avser diverse utgifter såsom telefonkost

nader, annonser m.m. 

12. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄROANSTALTER 
Landskapsunderstöd åt Ålands folkhögskola(f~(Tid. 

5:VII.l). 
Anslag 380.000 mark. Ökning 70.000 mark. 
Lagstadgat understöd åt folkhögskolan. 

Landskapsunderstöd åt Ålands handelsskola (f). · 

(Tid. 5 : VI I • 2) • 
Anslag 130.000 mark. Ökning 10.000 mark. 
Lagstadgat understöd åt handelsskolan. 
La:ndskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversitet (f). 
(Tid.5:VII.3). 
Anslag 30. 000 mark. Ökning 5. 000 mark. 
Understödet baserat på utgifterna i landskapets 
skilda budget. 
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13. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDEr 

F:rån den l augusti 1974 övergår samtliga folkskolor 

i landkapet till grundskola. Detta innebär att såväl 
folkskollagens som grund skollagens understöd sstadgan· 

den skall tillämpas under år 1974., Av ändamålsenlig

hetsskäl har i landskapets års stat de tidigare mo
menten 5:I.7 och 5:I.8 sammanslagits till ett moment 

16 .13. 80. I detta moment ingår även anslag för un
derstöd till Mariehamns stad för grun.dskolutgifter 

räknat från 1.8 1974. 

Landskapsunderstöd för avlönings- och driftsutgifter 

i.fl:_ (Tid.5:I.7,8). 
Anslag 5.600.000 mark. Ökning 1.990.000 mark. 

För skottsans laget för läraravlöningar till lan.dskom-
·munernas folkskolor och grundskolor beräknas under 

år 1974 till c. 2.400.000 mark, till stadens g·rund

skolor till c. 500. 000 mark och för mellan sk olc:tns 
4-5 klasser till c. 100.000 mark. Därtill kommer 

socialavgifter c. 150.000 mark och slutlikvider 

för år 1973 för landskommunernas del c. 500.000 mark. 

Förskottsanslaget för driftsutgifter beräknas för 

landskommunerna till c. 1.400.000 mark och för sta

dens grundskolor till ~75 ._000 mark. Slutlikviderna 

för år 1973 har för landskommunernas del beräknats 

till c. 325.000 mark. 

Extra lam skapsunderstöd för grund- och folkskolvä

sentet (f).(Tid.5:I.9). 

Anslag 130.000 mark. Minskning 30.000 mark. 
Momentet påföres ext:ra bidrag och tilläggsbidrag. 

Bidraget beviljas efter de bidragsgrunder som till-
• 

lämpas i riket. 

Byggnadshjälp åt grund- och folkskolor (f).(Tid. 

5:I.10). 
Anslag 1.500.000 mark. Ökning 800.000 mark. 

Aktuella skolbyggen är tillbyggnad av skola i Lem

land, skolbyggnad i Sund och Godby högstadieskola. 

Extra byggnadsbidrag åt kommuner (fl.(Tid.5:I.ll). 

Anslag 10.000 mark. Minskning 50.000 mark. 
Detta moment avser byggnadsbidrag endast enligt foTu:

skollagen. Ansökningar om extra byggnadsbidrag är 

ej aktuella, varför anslaget kan minskas. 
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Landskapsunderstöd för folkskolorna i Mariehamns 

stad (f). (Tid.5:I.6). 

Anslag 590. 000 mark. Ökning 55. 000 mark. 

Momentet påföres förskottsanslag för tiden 1.1-31, 7 

1974, slutlikvid för år 1973 och tilläggsbidrag. 

.Amorteringslån för grund- och folkskolbyggnader (f). 

(Tid .11: II .1). 

Anslag 700.000 mark. Ökning 350.000 mark. 

Lån är aktuella för de under momentet 16.13. 32 an

givna skolbyggnaderna. 

14 •. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

Landskaps understöd åt Ålands. hotell- och restau...:. 

rang skola. (Tid. 5: XI .1). 

Anslag 432. 660 mark. Ökning 32. 660 mark. 

Skolan drives fortfarande av "Föreningen för Ålands 

hotell- och restaurangskola r.f. ". Med beaktande av 

att nya statliga restaurangskolor inrättats bör un

dervisningen vid hotell- och restaurangskolan i sin 

helhet kunnat bekostas med ordinarie medel. Liksom 

för år 1973 upptas i årsstaten endast bidraget till 

hotell- och restaurangskolan. För skolans utgifter 

under finansåret utbetalas från detta anslag för

skottsbidrag, som vid årets utgå:ng av:räknag mot~ 

specificerad redovisning över skolans utgifter och 

inkomster. 

Skolans budget upptar anslag för tre studielinjer, 

omfattande utbildning av servitriser/servitörer, 

kokerskor /kockar och restaurangkassörer. Vidare 

upptas anslag för intermittent kursverksam.het. Brut

todriftskostnaderna för skolan beräknas till 438.795 

mark. För anskaffning av väggugn har observerats 

4. 500 mark och för kassaregisterapparat 15. 440 mark. 

I inkomster beräknas inflyta 26.075 mark. 

Landskapsunderstöd åt medborgar- och arbetarinsti tut 

iil.:. (Tid. 5 :XIV. 2). 

' Anslag 270.000 mark. Ökning 50~000 mark. 

Med beakta:bd-e-av ·bl. a. att verksamheten väntas öka 

. föreslås ar1s1aiet~;~0höjt. 
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Landskapsunderstöd för studiecirkel verksamhet (f) .. 

(Tid.5:XIV.l) 

Anslaget oförändrat 5. 000 mark.-

Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening r.f. 

för skol verksamhet (f). (Tid. 5 :XIV. 7). 

Anslag 70.000 mark. Ökning 4.000 mark. 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

15 • STUDIESTÖD 

S!tudiepenning (f). (Tid. 5 :XIV. 9). 

Anslag 80.000 mark. Ökning 45.000 mark. 

Anslagsökningen beror på ökningen av studiepenning

ens maximibelopp för studerande vid yrke släroanstal

ter och på landskapets övertagande av borgensansva

ret och erläggandet av studiepenning även för de 

åländska studerande, som bedriver.studier i riket. [ 

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta -

utgifter. (f). (Tid.5:XIV.10). 

Anslag 110.000 mark. Ökning 35.000 mark. 

Utgifterna. för räntestöd stiger bl .a. på grund av 

höjt räntestöd och ökat antal räntestöd. 

Understödjande av skolgången för elever i läroverk. 

(Tid.5:XIV.8). 

Anslaget oförändrat 2.000 mark. 

16. UNGDOMS ... OCH IDROTTSVERKS.AMHET 

Understödjande av ungdomsarbetet (f). (Tid.5:XIV.6). 

Anslag 90. 000 mark. Ökning 25. 000 mark. 

Anslaget har i statsverkspropositionen höjts med 

5,5 milj. mark, varför motsvarande höjning observe

rats .i. landskapets årssta t. Av anslaget föreslås 

45.000 mark som bidrag åt Ålands ungdomsförbund, 

medan återstod.en utges såsom understöd enligt den 

nya lagen om understöd för det kommunala ungdoms

arbetet. 

Understöd ja_nde av idrott och fysisk f,'os tran (r). 

(Tid. 5:XI-U:5). 

Anslag 250.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

Statens andel av vinstmedel f:rån tippning har fort

sättningsvis stigit och där igen om har ans laget i 

statsverksproposi tionen för såväl idrotts-som ung

domsverksamhet höjts även för år 1974. Statsanslaget 

' 

Il' 

i' 
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föreslås höjt med 4 milj. mark till 54 milj. mark.·A, 

Motsvarande ökning har observerats i landskapets 

årsstat. Landskapsanslaget för år 1973 230. 000 mark 

har fördelats på följande sätt: 

Anläggningar 94. 500 mark 
Allmän verksamhet 125. 500 11 

Landskaps id rot tsnämnd en 10. 000 11 

230.000 mark. 

Dessutom har som understöd från pennin gautomatmedel 

avsatts 45.000 mark. 

För år 1974 föreslås följande dispositionsplan: 
Anläggning ar: 

1. Understöd för grundförbättring 

och uppförande av anläggningar 56. 000 

2. Lån för grundförbättring och 

uppförande av anläggningar 54. 000 

Allmän verksamhet (inkl.motionsverksam-

heten) 

Under stöd 130. 000 

Landskapsidrottsnämndens verksamhet 10.000 

250.000 

Landskaps styrelsen ans er att ovan stående f ördeltJ.ings· 

grunder bör vara riktgivande. Avvikelse skall dock 

kunna ske där sådan visar sig påkallad. 

Beloppet av redan beviljade understöd, som ännu icke 

kunnat utbetalas i brist på anslag, utgör vid ut.

gången av år 1973 55.850 mark. 

För att möjliggöra att idrottsverksamheten hålles 

minst på nuvarande nivå avser lan,dsk aps styrelsen 

att även vid tördelningen. av 1974 års penningauto

ma tmedel anslå ti lläggsmedel för idrottsändamål. 

17. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

Främjande av vetenskap ,litteratur och konst samt 

understöd åt kulturella organisationer. (Tid.5:XIV.3). 

Anslag 190.000 mark. Ökning 16.000 mark. 

Anslaget för i rubriken angivna ändamål har höjts 

avsevärt i 1974 års statsförslag. Motsvarande höj

ning föreslås i landskapets årsstat. På förslag av 

- 95 - 16 .17. 

Ålands kulturstiftelse föreslås anslaget fördelat 

som följer: 

1. Ålands kul turs ti f tels e 6. 5 00 mark .. ökning 5 00 mk. 

Avses för fortsatt arbete med urkiindsamlingen samt 

för bekostai.nde av stiftelsens allmänna verksamhet. 

2. Bidrag för musei verksamhet 10. 000 mk. Ökning_ 

4.000 mk. 
Anslaget föreslås åt Ålands sjöfartsmuseum för ut-

ökning av samlingarna. 

3. Föreningen Brages urklippsverk ·· 50Ö mk. Ökning 

500 mk. 
Anslaget bortföll senaste år enär föreningen ej in',... 

lämnat ansökan. Urklippsverket som arbetar under 

knappa omständigheter utnyttjas även av åländska 

studerande och forskare. 

4. Ålands spelmansgille 7.500 mk. Ökning 4.000 mk. 

Anslaget avser dels gille.ts allmänna verksamhet, 

som utökats genom samarbete med Föglö spelmanslag. 

Gillet skall under år 1974 arrangera den tredje 

finlandssvenska spelmansstämman på Jan Karlsgården 

och Breidablick, vilket medför extra kostnader och 

motiverar höjt anslag. 

5. Ålands sång- och musikförbund 16.500 mk.Ökning 

1.000 mk. 
Anslaget avses även som verksarrihetsstöd åt förbun

dets medlemskörer och -orkestrar. 
' 

6. ~eaterföreningen i Mariehamn 16.000 mk. Ökning_ 

13.000 mk. 
10.000.mark föreslås utgivet åt förenlngen, varav 

5. 000 mark för täckande av återstående skulder för 

Bomarsundsspelen 1970. Resterande 5.000 mark avser 

bidrag för fören.:ingens verksamhet. Denna blir under 

1974 mer omfattande bl.a. på gnind av föreningens 

då infallande 60-årsjubileum. 

Vidare står föreningen som arrangör för Nordiska 

Teaterdagar. 
6. 000 mark före slås anslaget åt Teaterföreningen för 

finansiering av gäs tspelsverksamhet. 
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7. Ålands follaninnesförbund 30.000 mk. Minsknin& 

1.000 mk. 

Av bidraget avser 7. 000 mk Åländsk Odling vars 

tryckningskostnader ökat. 3.000 mark äskas för den 

allmänna verksamheten, till vilken även hör de år~ 

liga hantverksdagarna. 20.000 mark avses användas 

för det fortsatta arbetet med en dokumentärfilm om 

det åländska bonde- och fiskarsamhället. Hittills. 

har man bl .a. filmat notdragning, vårharvning, läs_;, 

förhör, båtbyggeri. 

8. Ålands fågelskyddsförening 10. 000 mk. Ökning 

1.000 mk. 

Anslaget användes för den även internationellt vär

defulla observatörsverksamhet som bedrivs på Låg

skär och Signildskär och vidare för reparationer 

av anläggningarna. 

9. Ålands konstförening 4.000 mk.Anslaget oförändrat. 
( -

Ofå rändra t an slag före slås för föreningens verk sam-

het. 

10. Filmklubben Chaplin 1. 500 (mk.Anslaget oförändrat. 

Oförändrat anslag förordas för filmklubbens verksam

het. 

11. Årsboken St.Olof ,2.300 mark.Oförändrat anslag. 

Avser ut givande av de åländska församlingarnas års

bok. 

12. Ålands biblioteksförening,2.000 mk.Ökning 800 mk 

Ökningen motiveras av en intensifierad verksamhet 

med bl.a. författarbesök och inköp av författar

skivor. 

13. Ålands litteraturförening 7.400 mk.Ökning 1.400 

mk. 

• 

Den nystartade föreningen har under sitt första år 

samlat material får en litterär ailtologi som beräk

nas utkomma under 1974. Anslag har tidigare avsatts 

för ändamålet, men tilläggsanslag bar visat sig nöd

vändigt. Vidare avser man att i egen regi anordna 

ett litteraturseminarium, ett arrangemang som tidi

gare visat sig av betydelse för åländska litterära 

strävanden särskilt som kontakt- samt kritikforum. 

. 

16 .17. 51 

16 .17. 52 

16.17.53 

16 .17. 54 

16. 20. 21 
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14. vetenskapliga avhandlingar 40.000 mk. Ökning 

25.000 mk. 

Anslaget avser bidrag för tryckning av tre verk i 

kulturstiftelsens skriftserie, ·varav två med bety

dande kostnader. Aktuella arbeten är: 

Fil.lie.Håkan Kulves arbete om åländska havsörnar 
' 

- Fil.lie. Frank Blomfelts arbete om flyttningsrörel 

sen på Åland, 

- Fil.lie. Heidi Henrikssons K-E Jansson-arbete. 

För en del av dessa arbeten ges bidrag även från 

annat håll. 

,-

15. För konststipendier 15. 000 mk. Olörändrat anslag.,. 

Föreslås utg±vet såsom ett eller flera stipendier 

för korntnärlig verksamhet. 

16. Till landskapsstyrelsens disposition 20.800 mk. 

Minskning 200 mark. 

Avses för oförutsedda behov. 

Landskapsstyrelsen förbehåller sig rätt att i an

ledning av redovisningar för samtliga ovannämnda 

anslag pröva anslagens slutliga storlek. 

Understöd åt författare och översättare (rl. (Tid. 

5 :XIV .15). 

Anslaget oförändrat 5.000 mark. 

Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunione~.(Tid. 
5:XIV.12). . 

Anslaget oförändrat 1.000 mark~. 

Understöd åt Betania församling får upprätthållande 

av läsesal för sjömän. (Tid.5:XIV.13). 

Anslag~t oförändrat 650 mark. 

Understöd åt Föreningen Norden. (Tid.5:XIV.14). 

Anslaget oförändrat 4. 000 mark. 

Museibyrån. 

20. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

Arkeologiskt fältarbete. (Tid. 5: XII ~.16). 

Anslag 55.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

Det arkeologiska fältarbetet före slås ske enligt 

plan som årligen fastställes av laridskapsstyrelsen 

inom ramen för beviljade medel. Fältarbetet omfattar 

inventering av fasta fornlä.mningar och utgrävningar. 

I' 
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16.20.30 

16.21.01 
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Restaurerings- forsknings.;.. och inventeringsarbete. ~ 

(Tid.5:XII.17). 

.Anslag 15.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

.Anslaget föreslås för fortsatt inventering av kul

turmiljöer i landskapet. 

Underhåll och inlösen av gamla byggnader. (Tid. 5: 4II. 
l 

18). 

.Anslag 10.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Jlrnsl aget före slås även få användas för bidrag ti 11 

sammanslutningar och enskilda för restai,:i.r~ring av 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Övriga konsumtionsutgifter. (Ti:l.5:XII.4 delvis). 

.Anslag 2. 000 mark. 

Momentet påföres diverse utgifter. 

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll.(Tid.5:XII. 

19). 

.Anslaget oförändrat 10. 000 mark. 

21. ÅLANDS MUSEUM 

Avlöningar (f).(Tid.5:XII.l, delvis). 

.Anslag 24.880 mark. 

Momentet upptar avlöning för 2 museivakter-städers

kqr. 

Lokalutgifter (f). (Tid. 5 :XII. 2). 

.Anslag 130.000 mark. Ökning 42.000 mark. 

Momentet inrymmer utgifterna för hyror, elström och · 

städning för museet och museibyråns lokaliteter. 

Referens bi.bl iotek ,komplettering av museiföremål samt 

övrig ~useiverksamhei.(Tid.5:XII.3). 
.Anslag 20.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Momentet påföres kompletteringar av referensbiblio

teket och arkivet, inlösen av museiföremål, kostna

,der för utställningar, konservering, restaurering 

och fotografering av museiföremål. 

Övriga konsumtionsutgifter. (Tid.5iXII.4 delvis). 

.Anslag 3.000 mark. 

Innefattar diverse utgifter • 

.Anskaffning av inventarier och inredningar. (Tid. 

lO:III.10) • 

.Anslaget oförändrat 50.000 mark. 

16. 22. 01 

16. 22 .10 

16. 22. 21 

16. 22. 29 

16. 23 •. 01 

16.23.10 

16. 23.13 

16.23.21 

16. 23. 29 
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Motiveras av inredning som erfordras för museets 

nya utställningslnkaliteter, hl.a. utställnings

montar och hyllor • 

. 22. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

Avlöningar (f). (Tid.5:XII.6). 

.Anslag 15.140 mark. Ökning 12.740 mark. 

Under momentet har införts arvode för museivakt

städerska. Intendentarvodet föreslås enligt tidigare 

grunder. 

Lokalutgifter (f). (Tid.5:XII.7). 

.Anslaget oförändrat 8.000 mark. 

Avser hyror, elström och städning. 

Inköp av kon st samt övrig mus eiverksamhet. (Tid. 5:, 

XII.8). 

Anslag 15. 000 mark. Ökning 3. 000 mark. 

För inköp av konst före slås 12 ~000 mark och för 

övrig museiverksamhet 3.000 mark . 

Övriga konsumtionsutgifter. (Tid.5:XII.9). 

.Anslaget oförändrat 2. 000 mark. 

23. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

Avlöningar (f}. (Tid.5:XII.10). 

.Anslag 34.000 mark. Ökning 3.000 mark. 

Motiveras av allmänna lönestegringar. 

Byggnadernas drift. (Tid. 5: XII .11). 

Anslaget oförändrat 5.000 mark. 

Underhåll och restaurering av slottet samt underhåll 

av friluftsmuseet. (Tid.5:XII.12,1'3 delvis). 

.Anslag 110.000 mark. 

Slottets andel föreslås oförändrad till 100.000 mark, 

rre dan återstoden reserveras för friluftsmuseet. 

Inköp av museibyggnarer cch -föremål. (Tid.5:XII.13 

delvis). 

.Anslag 5.000 mark. 

Momentet ingick 1973 som del av 5:XII.13 . 

Övriga konsumtionsutgif ter. (Tid. 5: XII .14). 

.Anslaget oförändrat 5.000 mark. 
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16.24 

16. 23. 74 

16. 24.13 

16.24.29 

16.24.74 

16. 30. 08 

16. 30.21 

16. 30. 22 

16 • 30. 29 

16. 30. 30 

l'OO .... 

Nybyggnader och grundförbättringar (r). (Tid. lO:III 
12). 

Anslaget oförändrat 50.000 mark. 

Anslaget avser iordningsställande av parkerings-.: 

platser och vägar inom fornminnesområdet. 

24. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE 

Reparation och underhåll av byggnader och område •. 

(Tid.5:XII.15.delvis). 

Anslag 82.000 mark. 

Momenten 16.24.13 och 16.24.29 har tidigare påförts 

5:XII.15, varvid anslaget trnaltJ...utgjort 83.800 Ill9.rk. 

Övriga konsumtionsutgifter. (Tid. 5:XII.15 delvis). 

Anslag 7.000 mark. 

Avser diverse utgifter, där även hyror, värme -och 

elström ingår. 

Nybyggnader och grundförbättringar (r).(Tid.lO:III. 
12). 

Anslaget oförändrat 50.000 'mark. 

Anslaget avses för del utbyggnad i enlighet med för

slaget till utbyggnad och omflyttning av camping

plats en. 

Biblioteksbyrån. 

30. BI BLI OTEKSVERKS .AMHETEN 

Delegationen för bi blioteksärenden. (Momentet nytt). 

~slag 500 mark. 

Avser delegationens utgifter för sammanträden m .m. 

Alandicasamlingen. (Tid. 5: XIII. 7). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

Utgifter för kurs- och föredragsverks'amhet. (Tid. 

5:XIII.5). 

Anslaget oförändrat 1. 000 mark. 

Övriga konsumtions utgifter. (Tid.? :XlII.4,6). 

An slag_e ":t o f_Qz:j:ind;r.~:t-l~.f_2.Q_JJ1§:.:r.lf,~ 

Landskapsunderstöd för kommunala bibliotek (f). 

(Tid.5:XIII.3). 

Anslaget oförändrat 200.000 mark. 

-------------~~~~~---~-------------------------

16.30.70 

16. 30. 80 
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Anskaffning av inventarier. (Momentet nytt). 

Anslag 1.000 mark. 

Avser anskaffning av bokhyllor till biblioteksins

pektörens arkiv. 

Lån för anskaffning och grundförbättring av bib

lioteksbyggy1adeE_. (Tid .11: II. 2). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

----------------------------~~~~---------iliiiilill-· 
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Avlöningar (f). (Tid.2:I.l,de.lv1s,6:I~i6.III.l,6 .. IV.l 

6:V.l, 6:V.9 delvis). 
Anslag 1.096.806 mark. 
Momentet upptar avlöningsanslag enligt följande: 

Allmänna byrån 
1 o chef för näringsavdelningen 

1 o. kanslist 

B 3 
A 12 

· A 10 
1 i.o.maskinskr1vare som extra maskinskrivareJ (ny tjänst - tidigare 
1 e.o. utv~cklingsplanerare 
1 företagskonsulent 
1 e.o. utvecklingssekreterare 

Jordbruksbyrån 
1 o. landskaps.agronom 
1 o. byggmästare 

1 o. byggmästare 

1 o. jordbrukskonsulent 

1 o. husdjurskonsulent 

1 o. trädgårdskonsulent 

1 o. trädgårdskonsulent 

1 e.o. byggmästare 
1 e.o. jordbruksinstruktör 
1 e .o maskinskrivare 

Skogsbruks byrå~ 
1 o. landskapsforstmästare 
1 o. skogsvårdskonsulent 

B 1 

(Avtal motsv. B 1) 
A 26 

B 2 
A 25 
A 24 
A 23 
A 23 
A 23 
A 22 
A 23 
A 22 
A lO(ny 

tjänst) 

B 3 
A 23 

1 o. bitr.skogsvårdsinstruktör-plant
skolskötare A 22 

A 30 
A 30 
A 22 
A 21 
A 12 

1 e.o.forstmästare 

1 e.o. forstmästare 

1 e.o. forsttekniker 

1 e.o. f omttekniker 

1 e.o. kanslist 

Fiskeribyrån 
1 o. fiskeriintendent 
1 o. fiskerikonsulent 
1 o. fiskevårdsinstruktör .. 

A 30 
A 23 
A 22 
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Byrån för turistärenden 
1 e.o. byråchef A 30 (ny tjänst) 
1 e.o. turistsekreterare A 29 (Ny tjänst) 
1 e.o.turistkonsulent A 28 

Miljövårdsbyrån 
1 e.o.miljövårdsintendent A 30 
1 e.o.jakt- och naturvårds-

konsulent i årsarvode A 22 

Sedan Ålandsdelegationen i yttrande framhållit att 
det enligt delegationens mening ur synpunkten av 
framtida kompensation inte föreligger hinder att 
till företagskonsulenten vid näringsavdelningen 
erlägges arvode motsvarande landskapets lönekl~ss . 
B 1, har landskapsstyrelsen i föreliggande årssta~ 
justerat arvodet i enlighet härmed. 

Landskapsstyrelsen föreslår att en e.o.befattning 
som utvecklingssekreterare i löneklass A 26 inrät
tas räknat från L.l 1974. Landskapsstyrelsen hän
visar beträffande tjänsten till sin motivering i 
förslaget till årsstat för år 1973. Riktlinjerna 
för den framtida organisationen av planeringsorga
nen är enligt landskapsstyrelsen nu så klara att 
utvecklingssekreterartjänsten bör inrättas och be
sättas. Ålandsdelegaticren, som hörts i ärendet, 
har förklarat sig godkänna tjänstens inplacering i 
löneklass A 26. 

En hittill~varande tillfällig maskinskrivarbefatt
ning med tjänstgöring vid utvecklingsdelegationen 
och planeringsrådet föreslås inrättad från 1.1 1974 
såsom extra ordinari~ (A 10) vid allmänna byrån. 

På grund av ökning av arbetsuppgifterna föreslås 
den i ämbetsverkslagen upptagna e.o.maskinskrivar
befattningen vid jordbruksbyrån inrättad från 1.1 
1974. 

I föreliggande årsstat föreslås att de i ämbets
verk slagen upptagna extraordinarie tjänsterna som 
byråchef A 30 och turistsekreterare(A 29) vid byrån 
för turistärenden inrättas från 1.1 1974 . 
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Enligt förslaget till instruktion för befattnings

havare skall dessa ha följande arbetsuppgifter: 

På byråchefen ankommer bl.a att: 

-leda, övervaka och utveckla byråns verksamhet så 

att den fungerar effektivt, 

-dra försorg om beredning av ärenden som skall före
dras för landskapsstyrelsen och vid förordnande 

fungera som föredragande i turistärenden, ,c 

4iillse att landskapsstyrelsens beslut blir verk

ställda, 

-uppgöra förslag till byråns verksamhetsplan och 

förbereda budget- och kreditärenden, 

-sköta samordnings- och planeringsfrågor inom tu

ristnäringen. 

-handha utbildningsfrågorna inom turistnäringen 

-handha övervakningen av landskapets egna turistan-

läggningar. 

På turistsekreteraren ankommer bl.a.att: 
-utarbeta utvecklingsprogram för turismen, 

-ombesörja och handha planering och forskning inom 

turismen, 
-utarbeta förslag till uppställande av målsättning 

för turismen, 
-handha kontakterna till fysisk och ekonomisk sam

hällsplane:cing, 

-uppgöra statistik, 

-delta i informationsverksamheten. 

På turistkonsulenten ankommer att: 

-handha konsultation och uppsökande rådgivnings-

verksamhet, 
- samordna trycksaksplanering och -distribution, 

-klassificera turistanläggningar, 
-verka som rådgivare i finansieringsfrågor, 

-planera och samordna marknadsföringen i samråd med 

turistorganisa ti onerna, 
-handha information om turismen till massmedia, 

-handha övrig allmän marknadsförings- och informa-

tionsverksamhet. 

17.01.10 

17.01.20 

17.01.28 

17.01.29 

17.01.70 

17 .01. 72 
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Landskapsstyrelsen avser att innan tjänsterna vid 

byrån för turilstärenden besättes inhämta Ålandsde

legationens yttrande rörande tjänsternas löneplace
ring. 

För extra arbetskraft vid näringsavdelningen har re
serverats ett an:slag om 25.000 mark. Ur detta anslag 
avses att vid behov avlöna extra arbetskraft bl.a. 

för de kontrollundersökningar av vattentäkter och 

-recipienter som göres under ledning av fiskeriin
tendenten. 
Lokalutgifter (f).(Tid.2:I.5 delvis) 
Anslag 5.ööö mark. 
An.·. s:I.ag~t ay.~s~r utgifte+na för hyra, elström ocn. still· 
n1ng Ior na;r1ngsavdeln1ngens loka.11 teter. · , 
Resor. f. ·T:td. 2:I.7,delvis,6:I.2,6.III.2,6:IV.2,. 

: · ·• ·· sl~~ 1~5 ~00 ~ark 
Mol!leP et upp ;c._: ag~1·~;:amei1 ten gch ersättning för 
resekostnader fbr d~ tj~nstemän och arbetstagare 
som underlyder näringsavdelningen. 

Till landskapsstyrelsens disposition.(Tid.6:V.13). 
Anslaget oförändrat 7 .000 mark. 

Föreslås att från momentet anslag skall kunna ges 
för förberedandet av den till år 1976 planerade 

Ålandsutställningen. Kostnaderna under år 1974. be
räknas till 3.000 mark. 

Övriga konsumtionsutgifter .. (Tid. 2:I.6,delvis ,6:IV. 
3). 
Anslag 50.000 mark. 

Momentet inrymmer de under näringsavdelningen lydan

de byråernas diverse utgifter såsom telefonkostna
der, kontorsmaterial och hyra för kopieringsmaskin. 

Anskaffning av i:nvent arier (r). ( Tid.10: IV. 7, 10: I .1 
del vis). . 
Anslag 10.000 mark. 

Till näringsavdelningen. föreslås bl .a. inköp av en 
filmprojektor och skrivmaskin. 

I 

Anskaffning av tjänstebil. (Momentet nytt). 
Anslag 20.000 mark. 

För inköp av en tjänstebil till näringsavdelningen 

föreslås 20.000 mark. Behovet av en egen tjänstebil 
för näringsavdelningen har år efter år blivit allt 

större. Vid näringsavdelningen arbetar för närvaran

de ett tjugutal anställda bl .a.konsulenter, vilket 
understryker behovet av en bil för avdelningens 

tjänstemän. 
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Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE. 
Utgifter för utvecklingsarbetet. (Tid.6:V.9). 

Anslaget oförändrat 50.000 mark. 
Utvecklingsdelegationen avser att under hösten 1973 
överlämna sitt Betänkande IV till landskapsstyrel

sen. Detta betänkande kommer att innehålla en utvär~ 

dering och uppföljning av hittillsvarande utveck~ 

lingsarbete och kommer att täcka återstoden av inne

varande utvecklingsperiod. Sålunda är ett viktigt 

skede av utvecklingsarbetet slutfört och utveckling~ 
arbetet kommer under år 197 4 att Ö\Tergå till mera 

långsiktig ekonomisk planering och uppföljning av 

färdigställda utredningar, speciellt turistundersök
ningen och undersökningen om marknadsföringen av 

åländska jordbruksprodukter. Tillsammans med de på

gående undersökningarna om de åläniska tillverk

ningsföretagens lönsamhets- och finansieringssitua

tion och den påbörjade undersökningen om de åländs

ka_ jordbruksföretagens lönsamhets- och finansie
ringssi tuation bildar undersökningarna en grund för 

kartläggningen av den regionala tillväxtens driv

krafter. När utredningarna färdigställts kommer ut-. 
redningsresultaten att sammanfattas i en analys av 
det åländska näringslivets utveckling och framtids

utsikter. 

Under år 1974 avses bl.a. att utvecklingsplanen 
för skärgårdsturismen skall publiceras. Kostnaderna 

för utvecklingsarbetet innefattar också arvoden och 
resekostnader för utvecklingsdelegationen, arbetsut

skottet och projektgrupper, tillfälliga forsknings

projekt, sakkunnigarvoden och informationsverksam

het. 

Under år 1974 avses den regionala statistiken ut~ 

vecklas med målet att åstadkomma en Statistisk års

bok för Åland. 

Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföretag, 
marknadsföring och andra åtgärder för främjande av 

näringslivet.(Tid.6:V~3). 

Anslag 80.000 mark. Minskning 40.000 mark. 
Anslagsbehovet beräkn~s minska. 

17.02.41 

17 .02.42 

17 .02.43 

17.02.44 
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Landskap sunderstö d för . kurs-, utbildnings- och råd

gi vningsverks amhe t. (Tid.6:V.4). 
Anslaget oförändrat 100.000 mark. 
Ur anslaget ges bidrag till Ålands företagarförening 

som föreslås få bidraget höjt från 21.000 mark till 

25. 000 mark. Vidare före slås 12. 000 mark reserverat 
åt Ålands hemslöjdsförening som bsi..drag för hemslöjds 
- - -
konsulentverksamhet med sikte på uppbyggande av en 

åländsk hemslöjdsproduktion. 

Räntestöd för utvecklingsområdeskrediter (f).(Tid. 

6:V.8). 

Anslag 500.000 mark. Ökning 70.000 mark. 
Räntestöd föreslås beviljat för ett lånekapital om 

' ~ 

2 milj. mark eller med samma belopp som under de tre 

senaste åren. Räntestödet for tidigare beviljade 'in
vesteringskredi ter belöper sig till 384.000 mark och 

beräknas- för de år 1974 avsedda bevillningarna till 

c •. 100.000 mark. 

T·ransportstöd inom utvecklingsområden. (f). (Tid. 

6 :V .14). 
Anslag 300.000 mark. 
För transportstöd inom ramen för beviljat anslag 
och i enlighet med den av landstinget under år 1973 

antagna lagen om transportstöd fcfreslås 300. 000 mk . 

I tilläggsbudget 1973 anslogs för ändamålet 115.000 

mark. I statsverksproposi tionen för år 1974 är mot- -

svarande anslag föreslaget till 22 milj. mark. 

Arbetskraftspolitiskt finansieringsstöd.(Momentet 
Nytt). 

Anslag 150.000 mark. 
För atbetskra.ftspo:li.tiskt finansierin'gsstöd inom ra
men för beviljat anslag och i enlighet med den av 

lands~inget antagna men ännu inte publicerade lagen 

föreslås 150.000 mark. Fina~sieringsstödet per ar-
• 

betstagare kan i skärgårdsområdena uppgå till högst 

15 .• 000 mark och i övrigt ti 11 högst 6. 000 mark. 

Man har i riket beräknat att finansieringens genom
snittliga storlek per arbetstagare skulle utgöra 

10. 000 mark i första utveckiingsområd eszonen och 

3.000 mark i ~ndra. 

----~------ =·=--~~=--=-~----.... -----llilillil-
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I statsverkspropositionen för år 1974 är motsvaran

de anslag föreslaget till 10 milj. mark. 

Understödjar.ide av landsbygdens elektrifiering (r). 

(Tid. 6: V. 5) • 

Anslaget oförändractt 18.000 mark. 
I anslaget ingår bidrag för nedsättning av el-

ansl utningsav gifter för småindustrin och understöd 

för anskaffning av elaggregat till enskilda hushåll. 

För tryggande av sysselsättningen (f). (Tid.6:V.6). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

Garantikredit för byggnadsverksamhet,industrier och 

vissa andra näringsgrenar(f).(Tid.6:V.7). 

Anslaget oförändrat 40.000 mark. 

Investeringsutgifter för tryggande av sysselsätt

ningen. (Tid.lO:IV.6). 

Irrget anslag. 

Liksom under år 1973 har inget anslag upptagits. 

Lån för kraftutbyggnad (r).(Tid.ll:I.9). 

Anslag 2.000.000 mark. Ökning 1.000.000 mark. 

Avses att utgivas åt Ålands kraftverksaktiebolag 

för landskapets elkraftförsörjning på samma villkor 

som tillämpas av staten i motsvarande fall. 

Lån för hem- och småindustri (r).(Tid.ll:I.7). 

Anslaget oförändrat 100. 000 mark. 

Aktie teckning i bolag (r). (Tid.10: IV. 5). 

Anslag 300.000 mark. Ökning 100.000 mark. 

För att stimulera tillkomsten av företag som är 

viktiga för näringslivets utveckling föreslås att 

landskapet skulle teckna aktier f:rämst i företag 

för förädling av åländska produkter, i företag för 

utvecklande av turismen särskilt i skärgårdsområden 

och i bolag för uppförande av industrihus på land~

bygden och i skärgården, Aktuella är aktie teckning

ar i Ålands Frys Ab., eventtBLla fiskförädlingsföre

tag i skärgården och indus.trihus i Eckerö. 

Motsvarande anslag för år 1973 beräknas bli utnytt

jat endast till en del, varför landskaps styrelsen 

föreslår att icke utnyttjad del av anslaget utan 

särskilt bemyndigande skulle få utnyttjas för samma 
ändamål som föreslås gälla för .. 1974 års anslag. 

17.04.30 

17.04.83 
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04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

Landskapsunderstöd för samhällenas vattenvårdsåt

gärder (r). (Momentet nytt). 

Anslag 100.000 mark. 

Enligt landskaps styrelsens framställning nr 4/1973-

74 med förslag till landskapslag om understöd för 

vattenvård kan kommun, kommunalf örbund eller samfund 

som grundats för att betjäna en större konsument

grupps behov av vattenförsörjning och avlopp bevil

jas vattenvårdsunderstöd. Den viktigaste förutsätt

ningen för beviljande av understöd är att understöd 

sökes för byggande av ett sådant reningsverk fi5r av

fallsvatten, vars reningsnivå motsvarar en nivå som 

fastställts av landskaps styrelsen. Understöd förut

sätter vidare att den åtgärd understödet avser är 

nödig och ändamålsenlig och åtgärden grundar sig 

på en god tagbar plan jämte kostnadsförslag. 

Lån för byggande av anläggningar för vattenförsörj

ning (r). (Tid.11: I. 2). 

Anslag 900.000 mark. Ökning 150.000 mark. 

I statsverkspropositionen för år 1974 föreslås att 

räntestöd under år 1974 skulle betalas för lång

fristiga låg:räntelån upp ttll 45 milj. mark för byg

gande och planering av vattenförsörjningsanlägg

ningar. I riket är avsikten att nu dirigera utlå

ningen närmast till. byggande av samhällenas re

ningsanläggningar för avfallsvatten. Då utbyggnaden 

av vattenförsör jnings anläggningar i landskapet tids

mässigt ligger efter utbyggnaden i riket skal 1 de i 

landskapets årsstat föreslagna lånen användas för 

utbyggnad av vattenförsörjningsanläggningar. Bland 

progeJct som kan komma i fråga, är hl.a. utbyggnaden 

av vattenförsörjningsnätet västerut mot Hammarland 

och Eckerö. 

Den låneränta gäldenären skall betala utgör för när

varande 4, 75 %. Om en allmän ändring av räntefoten 

före tages, förändras i motsvarighet härti 11 den rän

ta som uppbärs hos gäldenären såsom i den allmänna 

motiveringen till s tatsverksproposi tionen anges. 
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06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Avlöningar (f). (Tid.8:II.l, 2:I,8 delvis). 

Anslag 195.824 mark. Ökning 74.969 mark. -

Arbetet vid såväl den allmänna avdelningen som vid 

sjömansavdelningen har ökat i hög grad under de se

naste åren. I årsstaten för år 1973 inrättades så

lunda en e.o. arbets:fårmedlartjänst i löneklass A 14 

och en e.o.befattning som ersättningsberedare i lö

neklass A 12. Trots ovanstående personalförstärk

ning har landskaps styrelsen varit tvungen att under 

innevarande år medge arbetsförmedlingen rätt att an

ställa en extra avdelningsfåreståndare för tiden 

16 maj - 15 november, en extra maskinskriverska 

mars-december och en extra kanslist maj-november 

för vilka utgifterna påförts momentet 2:I.8. På 

grund av den uppenbart ökade arbetsbördan vid ar

betsförmedlingen har landskapsstyrelsen ansett det 

vara skäl att i årsstaten för år 1974 uppta anslag 

för anställande av en extra avdelningsföreståndare 

vid allmänna avdelningen med avlöning motsvarande 

löneklass A 18 och en extra kanslist vid sjömans

avdelnin gen med avlöning mot sva:ran de lön eklass A 12. 

Landskapsstyrelsen har i detta skede ännu inte an

sett sig kunna tillmötesgå önskemålet om att tjäns

terna skulle inrättas som ext:ra ordinarie. För extra 

arbet!skraft under semestrar och vid behov även an- . 

nan tid har observerats 12.000 mark. 

Lokalutgifter (f). (Tid~E3:II.10). 

Anslag 14.500 mark. Ökning 1.500 mark. 

Moiiveras av allmänna kostnadssteg:ringar. 

Resor (f). (Tid.8:II.2). 

Anslag 4. 000 mark. Ökning 1. 5 00 mark. 

En aktiverad information i Sverige om den åländska 

arbetsmarknaden och arbetsförmedlingens mottagning

ar i skärgården medfä' ökade resekostnader. 

Fiämjande av sysselsättningen och arbetskraftens 

rörlighet (f). (Tid. 8: II. 4). 

Anslag 50.000 mark. Ökning 30.000 mark. 

Under detta moment ingår arbetslöshetsersättningar, 

som i huvudsak går till personer i skärgården,där 

arbetslöshe tsperiod erna ofta är långvariga. 

17.06.25 
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Driftskostnader för genomgångsbostäderna.(Tid.8:II 

5) • 

Anslag 64.000 mark. Ökning 19.000 mark. 

Driftskostnaderna för år 1972 steg till 61.800 mk. 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

övriga konsumtionsutgifter. (Tid.8:II.3). 

Anslag 20.000 mark. Ökning 4.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar och utökad 

verksamhet. 

. Anskaffning av inventarier (r). (Nytt moment). 

Anslag 8.000 mark. 

Avser inköp av räknemaskin till allmänna avdeln:irgen 

samt el skrivmaskin och kontorsmöbel till sjömans

avdelningen. 

07. YRKESVÄGLEININGEN 

AV 1 ö nin g ar ( f) • ( Tid • 8 : I I • 6 ) • 

Anslag 51.344 mark. Ökning 7.898 mark. 

Under momentet har inf.örts rådgivande kommissionens 

arvoden. 

Resor (f).(Tid.8:II.7). 

Anslaget oförändrat 2.500 mark. 

Av landskaps lagen om läroavtal föranledda utgifter. 

(Tid.9:II.20). 

Anslaget oförändrat 20.000 mark. 

Öv:ri ga konsumtions utgifter. (Tid. 8: II. 9). 

Anslaget oförändrat 1.500 mark. 

08. YRKESUT BI LDNI NGSRÅD EJ 

Sammantiädesarvoden. 

Anslag· 500 mark. 

Anslag för yrke sutbildningsrådets sammanträdesarvo

den ingick tidigare under momentet 8:II.ll). 

Omskolningskurser ( f) • (Tid. 5: VI. 21_) . 

Anslaget oförändrat 50.000 mark. 

Omskolningskurser skall vid behov ordnas i samverkar 

mellan arbetsförmedlingen, yrkesvägledningen och yr 

ke ssko.lan. Kurserna bör på förhand ·godkännas av 

landskaps styrelsen. 
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Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE. 
Utgifter för utvecklingsarbetet. (Tid.6:V.9). 

Anslaget oförändrat 50.000 mark. 

Utvecklingsdelegationen åvser att under hösten 1973 
överlämna sitt Betänkande IV till landskapsstyrel..;.. 

sen. Detta betänkande kommer att innehålla en utvär~ 

dering och uppföljning av hittillsvarande utveck

lingsarbete och kommer att täcka återstoden av.inne
varande utvecklingsperiod. Sålunda är ett viktigt 

skede av utvecklingsarbetet slutfört och utveckling~ 
arbetet kommer under år 197 4 att ö\rergå till mera 

långsiktig ekonomisk planering och uppföljning av 

färdigställda utredningar, speciellt turistundersök

ningen och undersökningen om marknadsföringen .av 

åländska jordbruksprodukter. Tillsammans med de på

gående undersökningarna om de åläniska tillverk
ningsföretagens lönsamhets- och finansieringssitua

tion och den påbörjade undersökningen om de åländs

ka jordbruksföretagens lönsamhets- och finansie
ringssi tuation bildar undersökningarna en grund för 

kartläggningen av den regionala tillväxtens driv

krafter. När utredningarna färdigställts kommer ut-. 
redningsresultaten att sammanfattas i en analys av 
det åländska näringslivets utveckling och framtids

utsikter. 

Under år 1974 avses bl.a. att utvecklingsplanen 
för skärgårdsturismen skall publiceras. Kostnaderna 

för utvecklingsarbetet innefattar också arvoden och 

resekostnader för utvecklingsdelegationen, arbetsut

skottet och projektgrupper, tillfälliga forsknings

projekt, sakkunnigarvoden och informationsverksam

het. 

Under år 1974 avses den regionala statistiken ut-· 

vecklas med målet att åstadkomma en Statistisk års

bok för Åland. 

Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföretag, 
marknadsföring och andra åtgärder för främjande av 

näringslivet.(Tid.6:V~3). 

Anslag 80.000 mark. Minskning 40.000 mark. 
Anslagsbehov et b eräkna.s minska. 

17.02.41 

17. 02. 42 

17 .02.43 

17.02.44 
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Landskap sunderstö d för . kurs-, utbildnings- och råd

gi vningsverks arnhe t. (Tid.6:V.4). 

Anslaget oförändrat 100.000 mark. 
Ur anslaget ges bidrag till Ålands företagarförening 

som föreslås få bidraget höjt från 21.000 mark till 

25.000 mark. Vidare föreslås 12.000 mark reserverat 

åt Ålands hemslöjdsförening som bidrag för hemslöjd~ 
konsulentverksarnhet med sikte på uppbyggande av en 

åländsk hemslöjdsproduktion. 

Räntestöd för utvecklingsområdeskrediter (f). (Tid. 

6:V.8). 
Anslag 500.000 mark. Ökning 70.000 mark. 
Räntestöd föreslås beviljat för ett lånekapital om 
2 milj. mark eller med samma belopp som under de tre 

senaste åren. Räntestödet för tidigare beviljade in
vesteringskredi ter belöper sig till 384.000 mark och 

beräknas för de år 1974 avsedda bevillningarna till 

c. 100.000 mark. 

T'ransportstöd inom utvecklingsområden. (f). (Tid. 

6 :V .14). 

Anslag 300.000 mark. 
För transportstöd inom ramen för beviljat anslag 

och i enlighet med den av landstinget under år 1973 

antagna lagen om transportstöd föreslås 300.000 mk . 

I tilläggsbudget 1973 anslogs för ändamålet 115. 000 
mark. I statsverkspropositionen för år 1974 är mot

svarande anslag föreslaget till 22 milj. mark. 

Arbetskraftspolitiskt finansieringsstöd.(Momentet 

Nytt). 
Anslag 150.000 mark. 
För ar'betskraftspol.ti skt fi nan si erin'gs stöd inom ra

men för beviljat anslag och i enlighet med den av 
lands:tinget antagna men ännu inte publicerade lagen 

föreslås 150.000 mark. Fina~sieringsstödet per ar-
• 

betstagare kan i skärgårdsområdena uppgå till högst 

15 .000 mark och i övrigt till högst 6.000 mark. 

Man har i riket beräknat att finansieringens genom

snittliga storlek per arbetstagare skulle -Utgöra 

10. 000 mark i första utveck~ingsområd eszonen och 

3. 000 mark i andra. 

i' 
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I statsverkspropositionen för år 1974 är motsvaran

de anslag föreslaget till 10 milj. mark. 

Understödjar.ide av landsbygdens elektrifiering (r). 

(Tid. 6: V. 5) • 

Anslaget oförändractt 18.000 mark. 
I anslaget ingår bidrag för nedsättning av el-

ansl utningsav gifter för småindustrin och understöd 

för anskaffning av elaggregat till enskilda hushåll. 

För tryggande av sysselsättningen (f). (Tid.6:V.6). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

Garantikredit för byggnadsverksamhet,industrier och 

vissa andra näringsgrenar(f).(Tid.6:V.7). 

Anslaget oförändrat 40.000 mark. 

Investeringsutgifter för tryggande av sysselsätt

ningen. (Tid.lO:IV.6). 

Irrget anslag. 

Liksom under år 1973 har inget anslag upptagits. 

Lån för kraftutbyggnad (r).(Tid.ll:I.9). 

Anslag 2.000.000 mark. Ökning 1.000.000 mark. 

Avses att utgivas åt Ålands kraftverksaktiebolag 

för landskapets elkraftförsörjning på samma villkor 

som tillämpas av staten i motsvarande fall. 

Lån för hem- och småindustri (r).(Tid.ll:I.7). 

Anslaget oförändrat 100. 000 mark. 

Aktie teckning i bolag (r). (Tid.10: IV. 5). 

Anslag 300.000 mark. Ökning 100.000 mark. 

För att stimulera tillkomsten av företag som är 

viktiga för näringslivets utveckling föreslås att 

landskapet skulle teckna aktier f:rämst i företag 

för förädling av åländska produkter, i företag för 

utvecklande av turismen särskilt i skärgårdsområden 

och i bolag för uppförande av industrihus på land~

bygden och i skärgården, Aktuella är aktie teckning

ar i Ålands Frys Ab., eventtBLla fiskförädlingsföre

tag i skärgården och indus.trihus i Eckerö. 

Motsvarande anslag för år 1973 beräknas bli utnytt

jat endast till en del, varför landskaps styrelsen 

föreslår att icke utnyttjad del av anslaget utan 

särskilt bemyndigande skulle få utnyttjas för samma 
ändamål som föreslås gälla för .. 1974 års anslag. 
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17.04.83 
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04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

Landskapsunderstöd för samhällenas vattenvårdsåt

gärder (r). (Momentet nytt). 

Anslag 100.000 mark. 

Enligt landskaps styrelsens framställning nr 4/1973-

74 med förslag till landskapslag om understöd för 

vattenvård kan kommun, kommunalf örbund eller samfund 

som grundats för att betjäna en större konsument

grupps behov av vattenförsörjning och avlopp bevil

jas vattenvårdsunderstöd. Den viktigaste förutsätt

ningen för beviljande av understöd är att understöd 

sökes för byggande av ett sådant reningsverk fi5r av

fallsvatten, vars reningsnivå motsvarar en nivå som 

fastställts av landskaps styrelsen. Understöd förut

sätter vidare att den åtgärd understödet avser är 

nödig och ändamålsenlig och åtgärden grundar sig 

på en god tagbar plan jämte kostnadsförslag. 

Lån för byggande av anläggningar för vattenförsörj

ning (r). (Tid.11: I. 2). 

Anslag 900.000 mark. Ökning 150.000 mark. 

I statsverkspropositionen för år 1974 föreslås att 

räntestöd under år 1974 skulle betalas för lång

fristiga låg:räntelån upp ttll 45 milj. mark för byg

gande och planering av vattenförsörjningsanlägg

ningar. I riket är avsikten att nu dirigera utlå

ningen närmast till. byggande av samhällenas re

ningsanläggningar för avfallsvatten. Då utbyggnaden 

av vattenförsör jnings anläggningar i landskapet tids

mässigt ligger efter utbyggnaden i riket skal 1 de i 

landskapets årsstat föreslagna lånen användas för 

utbyggnad av vattenförsörjningsanläggningar. Bland 

progeJct som kan komma i fråga, är hl.a. utbyggnaden 

av vattenförsörjningsnätet västerut mot Hammarland 

och Eckerö. 

Den låneränta gäldenären skall betala utgör för när

varande 4, 75 %. Om en allmän ändring av räntefoten 

före tages, förändras i motsvarighet härti 11 den rän

ta som uppbärs hos gäldenären såsom i den allmänna 

motiveringen till s tatsverksproposi tionen anges. 
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06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Avlöningar (f). (Tid.8:II.l, 2:I,8 delvis). 

Anslag 195.824 mark. Ökning 74.969 mark. -

Arbetet vid såväl den allmänna avdelningen som vid 

sjömansavdelningen har ökat i hög grad under de se

naste åren. I årsstaten för år 1973 inrättades så

lunda en e.o. arbets:fårmedlartjänst i löneklass A 14 

och en e.o.befattning som ersättningsberedare i lö

neklass A 12. Trots ovanstående personalförstärk

ning har landskaps styrelsen varit tvungen att under 

innevarande år medge arbetsförmedlingen rätt att an

ställa en extra avdelningsfåreståndare för tiden 

16 maj - 15 november, en extra maskinskriverska 

mars-december och en extra kanslist maj-november 

för vilka utgifterna påförts momentet 2:I.8. På 

grund av den uppenbart ökade arbetsbördan vid ar

betsförmedlingen har landskapsstyrelsen ansett det 

vara skäl att i årsstaten för år 1974 uppta anslag 

för anställande av en extra avdelningsföreståndare 

vid allmänna avdelningen med avlöning motsvarande 

löneklass A 18 och en extra kanslist vid sjömans

avdelnin gen med avlöning mot sva:ran de lön eklass A 12. 

Landskapsstyrelsen har i detta skede ännu inte an

sett sig kunna tillmötesgå önskemålet om att tjäns

terna skulle inrättas som ext:ra ordinarie. För extra 

arbet!skraft under semestrar och vid behov även an- . 

nan tid har observerats 12.000 mark. 

Lokalutgifter (f). (Tid~E3:II.10). 

Anslag 14.500 mark. Ökning 1.500 mark. 

Moiiveras av allmänna kostnadssteg:ringar. 

Resor (f). (Tid.8:II.2). 

Anslag 4. 000 mark. Ökning 1. 5 00 mark. 

En aktiverad information i Sverige om den åländska 

arbetsmarknaden och arbetsförmedlingens mottagning

ar i skärgården medfä' ökade resekostnader. 

Fiämjande av sysselsättningen och arbetskraftens 

rörlighet (f). (Tid. 8: II. 4). 

Anslag 50.000 mark. Ökning 30.000 mark. 

Under detta moment ingår arbetslöshetsersättningar, 

som i huvudsak går till personer i skärgården,där 

arbetslöshe tsperiod erna ofta är långvariga. 
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Driftskostnader för genomgångsbostäderna.(Tid.8:II 

5) • 

Anslag 64.000 mark. Ökning 19.000 mark. 

Driftskostnaderna för år 1972 steg till 61.800 mk. 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

övriga konsumtionsutgifter. (Tid.8:II.3). 

Anslag 20.000 mark. Ökning 4.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar och utökad 

verksamhet. 

. Anskaffning av inventarier (r). (Nytt moment). 

Anslag 8.000 mark. 

Avser inköp av räknemaskin till allmänna avdeln:irgen 

samt el skrivmaskin och kontorsmöbel till sjömans

avdelningen. 

07. YRKESVÄGLEININGEN 

AV 1 ö nin g ar ( f) • ( Tid • 8 : I I • 6 ) • 

Anslag 51.344 mark. Ökning 7.898 mark. 

Under momentet har inf.örts rådgivande kommissionens 

arvoden. 

Resor (f).(Tid.8:II.7). 

Anslaget oförändrat 2.500 mark. 

Av landskaps lagen om läroavtal föranledda utgifter. 

(Tid.9:II.20). 

Anslaget oförändrat 20.000 mark. 

Öv:ri ga konsumtions utgifter. (Tid. 8: II. 9). 

Anslaget oförändrat 1.500 mark. 

08. YRKESUT BI LDNI NGSRÅD EJ 

Sammantiädesarvoden. 

Anslag· 500 mark. 

Anslag för yrke sutbildningsrådets sammanträdesarvo

den ingick tidigare under momentet 8:II.ll). 

Omskolningskurser ( f) • (Tid. 5: VI. 21_) . 

Anslaget oförändrat 50.000 mark. 

Omskolningskurser skall vid behov ordnas i samverkar 

mellan arbetsförmedlingen, yrkesvägledningen och yr 

ke ssko.lan. Kurserna bör på förhand ·godkännas av 

landskaps styrelsen. 
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Informationsverksamhet och andra yrkesfrämjande åt

gärder till landskaps styrelsens disposi tian. (Tid. 

8: II.Jl) 

Anslaget oförändrat 20.000 mark. 
Jordbruksb~rån. 

10. FRÄMJANDE AV LAN BRUKET SAMT JORDDISPOSI TIONS-

VERKSAMHET. 

Utgifter för lantbrukets instruktionsverksamhet. (Tid 

6:I.3,ll). 

Anslaget oförändrat 7. 000 mark. 

Momentet inrymmer allmänna kostnader för lantbrukets 

instruktionsverksamhet och kostnader för lm:itbruks

bokföringens främjande. 

Lokala fältförsök och demonstrationer.(Tid.6:I.12). 

Anslaget oförändrat 2.800 mark. 

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för jord

disp osi tians lån ( f). (Tid. 6: I J_6). 

An.9.ag 70.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

Motiveras av ökat antal beviljade lån. 

Inköp av lägenheter för jorddispositionsändamål (r). 

( Tid • 6 : I . 1 7 ) • 

Anslaget oförändrat 500.000 mark. 

Landskapsunderstöd får lantbruks- och skogsnämnder. 
• 

(f).(Tid.6:I.13). 

Anslag 17.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Motiveras bl.a. av ökade arbetsuppgifter. 

Landskaps understöd för torrläggningsarbeten (r). 

(Tid.6:I.4) 

Anslaget oförändrat 45.000 mark. 

Utgifter för täckdikningskredit.(Tid.6:I.5). 

Anslag 7.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

På grund av höjning av den allmänna räntefoten bar 

räntegottgörelsen stigit. 

Utgifter.för lantbrukets grundkre dit ( f). (Tid. 6: I .18), 

Anslag 110.000 mar.k. Ökning 10.000 mark. 

Samma motivering som för 17.10.41. 

Utgifter för åkerreservering(f). (Tid. 6:I.19)·. 

Anslaget oförändrat 30. 000 mark. 
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På grund av jorddispositionslagen beviljade ned

sättningar och friår. (Tid.9:Il.18). 

Anslag 20.000 mark. Ökning 4.000 mark. 

Friår har enligt lagen beviljats i större omfatt

ning än tidigare, varför ett något ökat anslag er

f arlras. 

Landskapsunderstöd för sänkning av vattendrag samt 

va ttenståndsregleringar ( r). (Tid. 6: I .15). 

Anslaget· oförändrat 5. 000 mark. 

Mj ölktran spor tund ers tö d i skärgården ( f). (Tid. 6: I .14) 

Anslaget oförändrat 270.000 mark. 

Främjande av jordbruket samt håst- och boskaps~köt

selE.:., (Tid.6:I.6). 

Anslaget oförändrat 50.000 mark. 

Främjande av SJin-, får- och fjäderfäskötseln samt 

pälsdjursuppfödningen.(Tid.6:I.8). 

Anslag 25.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Föreslås höjt på grund av kostnadsstegringar. 

F:rämjande av trädgårds- och biskötseln.(Tid.6:I.9). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsförening

.fil:.. (Tid . 6: I. 7) . 

Anslaget oförändrat 45.000 mark. 

Landskapsunderstöd för 4 H-verksamheten.(Tid.6:I.10) 

Anslag 35.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

För att verksamheten skall kunna fortgå i samma om

fattning som tidigare erfordras .en'.höjning motsva

rande den allmänna kostnads stegrin~gen. . 
Prispolitiskt stöd för lantbruket.(Tid.6:I.20). 

Inget an slag. 

Hänvisas till allmänna motiveringen. 

Lån för torrläggnings arbeten . ( r). (Tid .11: I .1). 

Anslaget oförändrat 30. 000 mark .. 

Jorddisposi timslån (r). (Tid.ll:I. 3). 

Anslag 2. 000. 000 mark. Ökning 600. 000 mark. 

Maximibeloppen för jorddispositionslånen har höjts. 

Av anslaget beviljas också lån åt enskilda för vat

tenförsörjning i· glesbygden. I tilläggsbudget under 

år 1973 har observerats 300.000 mark~varför den re-
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ella ökningen är 300.000 mark . 

.Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för. 

lan tbrukspr odukte r. (Tid. 11: I. 4). 

Anslaget oförändrat 200.000 mark. 

11. FÖRSÖKSVERKS.AMHETEN 

Avlöningar (f). (Tid.6 :II.1,2). 

Anslag 163.392 mark. Ökning 81.490 mark. 
Ökningen beror till största daen på att löner som 

tidigare påförts momentet 6:II.2 Arbetskostnader 

nu paföres avlöningar. De två fältbiträdena föreslås 

anställda i arbetsavtalsförhållande med ett månat

ligt arvode motsvarande lönen i lk A 7. Vidare före

slås anslag för kanslihjälp för att handha kansli
göromål, ersättning åt lantmannaskolans husmor för 

förs öksstati onrens praktikanter enligt antalet kost
dagar och ersättning av den del av praktikanternas 

kost, som överstiger 90 mk/månad. Även den förkorta

de arbetstiden under växtperioderna från 45 till 
40 timmar/vecka medför ökade kostnader. 

Byggnadernas drift (f).(Tid.6:II.7). 

Anslag 10.000 mark. 

För bl.a.värme och lyse har anslagits 10.000 mark. 

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier.(Tid. 

6:II.3). 

Anslag 7. 500 mark. Ökning 1. 5 00 mark. 
Motiveras av allmänna kostnads stegringar. 

Drif tsut gifter. (Tid. 6: II. 4, 6). 

Anslag 26.100 mark. Ökning 15.100 mark. 
Ökningen inkluderar även arrendeavgifter och hyror. 

Försöksstationen avser att arrendera 12 ha odlings

mark för 300 mk/ha. Utgif tsberäkningen baserar sig 

för övrigt på utgifterna under år 1973. J)e stör~ta 
utgiftsposterna är konstgödsel,torv, paper-potkru~ 

kor och b:ränsle. 

Utredning om försöksväxthus. ·(Momentet nytt) .. 

Anslag 2.000 mark. 
För utedning av frågan om ett försöksväxthus före
slås 2.000 mark. Utredningen skulle icke blott ut
reda anskaffningskostnaderna utan även kostnaderna 
för skötseln av växthuset såsom personalbehov,vär
mekostnader, vattenkostnader samt tillgången på 
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ändamålsenligt vatten m.m. 

Övr.iiga konsumtions utgifter. (Tid. 6: II. 5, 8). 

Anslag 7.000 mark. ökning 1.500 mark. 
Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Il! 

Anskaffning av inventarier och maskiner samt övriga 

investeringar. (Tid. 10. IV. 3). 
Anslag 30.300 mark. Ökning 10.300 mark. 
Föreslå~/Tunskaffande av Kauhajoki-plasthus, vänne
aggregat och vattentryckförstärkare samt anslag för 

planering runt ekonomibyggnaden. 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Avlöningar (f). (Tid.5:VIII.13a) 

Anslag85.886 mark. 
Jomala gård har tidigare belastat årsstatens utgifts

sida endast i den mån årsresultatet visat underskott 

1974 års budgetering avser att visa kostnaderna för 

verksamheten gen om att i årsstaten uppta såväl be

räknade utgifter som inkomster enligt särskilda ut

giftsarter. Lönekostnaderna beräknas för år 1974 

till 85.886 mark. 

Övriga drifts- och konsumtionsutgif ter. 

Anslag 88.000 mark.(Tid.5:VIII.13b). 
Momen.tet innehåller bl.a. anslag för handelsgödsel, 
utsäde, fodermeChl, utgifter för skogsbruket, under

håll av byggnader, vägar, ma.skiner, elström, b:ränsle 

arrendeavgifter och försäkringar. 

Anskaffning av arbetsmaskiner och transportredskap (r) 

Anslag 37. 000 mark. 
Inköp av vallskördemaskiner: 
För inköp av en slagslåtterkross föreslås 5.200 mk, 

för exakthackande fältmaskin 9.500 mk och för själv
avlastande vagn, jämte avlastningselevator,7. 300,mk. 

Vidare föreslås anskaffning av en foderfördelare 

15.000 mark. Ett anslagsäskande om 30.000 mark för 
en begagnad lastbil har strukits. Landskapsstyrelsen 

anser att transportfrågan bör kunna lösas på annat 

sätt, t.ex. genom avtal med några lastbilsägare. 
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Skogsbruksbyrån. 

15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

Underhåll och drift av maskiner och redskap (f). (Tid. 
6:IV.12). 

Anslaget oförändrat 30.000 mark. 

Forskningsverksamhe t (f). (Tid. 6: IV .11). 
Anslaget oförändrat 27.500 mark. 

Utbildning och skogs kurs er. (Tid. 6: IV .13). 
Anslaget oförändrat 59.000 mark. 

Främjande av och tillsyn över den privata skogs
hushållningen. (Tid.6:IV.10). 

Anslaget oförändrat 20. 000 mark. 

Landskaps understöd för skogsförbättringsarbeten (r). 
(Tid.6:IV.8). 

Anslaget oförändrat 300.000 mark. 

Anskaffning av maskiner och redskap.(Tid.lO:IV.2). 
Anslaget oförändrat 20. 000 mark. 

Skogsförbättr.ingsarbetenas förhandsfinansiering(f). 
(Tid.6:IV.9). 

Anslaget oförändrat 50.000 mark. 

Skogs för bä ttr.ingslån (r). ( Tid.11: I. 6). 
Anslaget oförändrat 85.000 mark. 

Anslagethar ändrats till reservationsanslag. 

16. PLANTSKOLORNA 

Avlöningar (f). (Tid.6:IV.5). 
Anslag 80.000 mark. 

Upptar löner i arbetsavtalsförhållande. 

Övriga konsumtionsutgifter. (Tid.6:IV.4,5,6,7). 
Anslag 28 . 001 mark. 

Momentet innefattar b,:ränsle,underhåll, arrenden och 
övriga driftskostnader. 

Fiskeri byrån. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

Underhåll och drift av fisk~fyrar.(Tid.6:III,6). 
Anslag 6. 000 mark. Ökning 1. 000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 
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Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (r). 

(Tid.6:III.7). 

Anslag 150.000 mark. Ökning 110.000 mark. 
Ökningen motiveras bl.a. av planerna på en större 

fiskelandningsbrygga i Kumlinge. 

Fiskeriundersökningar. (Tid.6:III.5). 

Anslag 75.155 mark. Ökning 17.865 mark. 
Fiskeriforskningsprogrammet upptar för 1974 undersök 

ning av fiskproduktionen i havsvikar, och fisksjuk

domar och -populationer. Denna beräknas kosta c. 

21.000 mark. Forskningen om förormmgar i skärgB,rden 

och rÖrande skärgB,rdens ekologiska tolerans beräknas 

kosta c. 18.000 mark. Löner och arvoden beräknas 

till c. 14.000 mark och kostnader för verksamheten 
vid Husö biologiska station till c. 22.000 mark. 

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkra
de fiskeredskap och fiskebåtar (f). (Tid.6:III.8). 

Anslaget oförändrat 270.000 mark. 

Anslag utges i förhållande till erlagda skadestånd. 

Räntestöd för fiskerilån (r).(Tid.6:III.9). 

Anslag 70.000 mark. Ökning 15.000 mark. 

Ökningen erfordras för att fortlöpande kunna ge rän'

testöd även för nya lån för utvecklande och förny

ande .av fiskeflottan och för anskaffande av moderna 

redskap och teknisk utrustning. 

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringa:r 
(tid.6:III.10). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

Landskapsund e~stöd för marknadsföring samt transport 

av överskottsfisk. (Tid. 6: III .11). 

Anslag 300.000 mark. Ökning 30.000 mark. 

Planer föreligger att försöka trygga avsättningen av 
överskottsf'isk även under andra årstider än våren. 

I landskapet kan behov av transportbidrag och köp

stöd för överskottsfisk ofta uppstå även under höst

och vintersäsongerna. 

Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande. 

(Tid.6:III.3). 

Anslag 32.000 mark. Ökning 9.000 mark. 

Motiveras av höjda kostnader för subventionering 
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och transporter av fjällfisk i skärgården och an

skaffning av redskap för fiskeförsök av sik och ål.· 

Lån för främjande av fiskhushållningen (r). (Tid. 

ll:I.5). 

Anslag 250.000 mark. Ökning 150.000 mark. 

Till lån för anläggning av inrättningar för tillva

ratagande, uppbevaring och hantering av fisk samt 

för anskaffning av för ändamålet nödiga anordningar 

och för transport av fisk lämpliga båtar och bilar 

föreslås 250.000 mark . 

21. :B'ISKODLINGEN 

Avlöningar (f). (Tid. 6: III .1 delvis). 

Anslag 31.130 mark. 

Under detta moment föres avlöningen för fiskmästa

ren, dejoureringsarvoden och anslag för tillfällig 

personal. 

Övriga konsumtions utgifter. (Tid . 6: III. 4, del vis) . 

Anslag 49. 680 mark. 

Under detta moment föres utgifterna för fiskodlings

anstal ten i Toböle såsom elström, värme och övriga 

kostnader för anstaltens drift och underhåll. I 

momentet in går även kostnaderna för märkning av fisk 

och belöning för rappar terade åter fångster av m~rkt 
fisk, som tidigare förts under momentet för fiskeri

undersökningar. Försöksodling en i bräckt vatten vid 

B~rtbyvik läggs ned. I anslaget ingår inköp av ut

vand ringsfärdiga havsöringar för 10.000 mark. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. (Momentet 

nytt). 

Anslag 5. 850 mark. 

Anslaget avser anskaffning av ett elfiske aggregat, 

verktyg, mätinstrument samt mindre transportbassä:r:g-

er. Byrån för turistärenden. 

25. TURISMENS FRÄMJANDE 

Turismens förtroenderåd. (Tid. 6: V .10, del vis). 

Anslag 10.000 mark. 

Av anslaget avses 5.000 mark få disponeras för till

fällig arbetskraft närmast för en klassificering 

av uthyrningsstugor. 

17. 25. 21 

17. 25. 40 

17. 25. 41 

17.25.42 

17. 25. 83 
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Undersökningar och inf orma tionsverksamhet. (Tid. 6: V. 

10 delvis). 

Anslag 40.000 mark. 
Föreslås anslaget för den interna informationsverk-

sarnbeten bibehålles oförändrat. 

Landskapsunderstöd för turismens främjande. (Tid. 

6:V.10 delvis). 

Anslag 130.000 mark. 
Ur detta anslag har Ålands turistförening peviljats 

understöd för föreningens allmänna marknadsfö

ringsverks amhet. Understödet bar givits mot faktu

ror uppvisande verkliga kostnader. Broschyrer,tid

ningsreklam och bildmaterial skall inriktas på sä

songförlängning och på spridning av turismen till 

landsbygden och skärgården. 

Av anslaget ges 20.000 mark som 50 % bidrag åt Ålands 

turistförening för marknadsföring av turismen i 

Tyskland. 

=Landskapsunderstöd för båttrafik i turismens tjänst. 

(Tid. 6 : V. 11 ) . 

Anslaget oförändrat 50.000 mark. 

Under sommarmånaderna år 1973 bar i försökssyfte 

funnits en kompletteringstrafik från m/s Tre Måsar 

i Sottunga till bryggor i Seglinge, Snäckö, Kumlinge 

Södö, Hästö, Solsö,Finnö och Husö i Sottunga och 

till Kyrkogårdsö i Kökar. För 1974 avses att om möj

ligt utvidga försökstrafiken till att omfatta även 

andra delar av skärgården, 

Landskapsunderstöd för byggande av småbåtsbamnar. 

(Tid.' 6:V.12). 

Anslag 75.000 :na:rk. Ökning 15 .000 mark. 

Motiveras av all:r:c.änna kostnads stegringar och många 

ansökningar. 

Amorteringslån för turismens främjande. (Tid. ll:I.8). 

Anslaget oförändrat 300.000 mark. 



I i,.; 

11! , , 
I 111 
I ![I 

17 .30 

17. 30. 08 

17.30.25 

17. 30 .40 

17. 30.41 

_ 17. 30 ._7 4 

- 120 -

Miljövårdsbyrån. 

30. MILJÖVÅRDEN 
Utgifter för milj övårdsnämnden. (Tid. 6: IV .14). 

Anslaget oförändrat 10.000 mark. 

Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (f). 

(Tid.9:II.6). 

Anslag 50.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

Momentet påföres arrendeavgifter för naturskydds

områdena och kostnader för områdenas skötsel. 

Under år 1974 avses att i större omfattning utföra 

röjningsarbeten på naturskyddsområden, främst på Nå

tö. Vidare skall naturskyddsområden och naturminnen 

förses med enhetliga skyl tar. Strandstädningspro

grammet föreslås utvidgat till att omfatta även 

Björkör. 

Utgifter för ersättning av älg- och rådjursskador(f) 

(T~d.9:II.7). 

Anslaget oförändrat 3.000 mark. 

Under detta moment har nu intp:gits även ersättningar 

för rådjursskador. 

Premier för dödande av rovdjur (f). (Tid.9:II.8). 

Anslag 25. 000 mark. Minskning 5. 000 mark. . 

För år 1972 steg premiernas belopp till 15.696 mark. 

Nybyggnader och grundförllittringar på Björkör och 

Nåtö (r). (Tid.iO.VII.l). 

Anslag 40.000 mark. Minskning 20.000 mark. 

Avser främst grundförbättringar på Björkör. 

18.01_.0l 

18.01.10 

18.01.13 

18.01.20 

18.01.28 

18.01.29 

18.01.70 

18.01.74 

18.02.14 
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18. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRV.ALTNINGSOMRÅDE 
=====================.==================== 
01. CENTRALFÖRV.ALTNING 
Avlöningar (f).(Tid.2:I.l delvis, 7:I.l). 

Anslag 578.636 mark. , 
Vid trafikavdelningen föreslås en e.o.befattning 

som byråbiträde-telefonist inrättad i löneklass A 9. 

Lokalutgifter (f). (Tid.2:I.5 delvis, 7:IV.2). 

Anslag 5 5. 000 mark. 
Momentet innehåller hyra för kontomlokaliteter och 

hyror för garage. 

Reparation och underhåll av byggnader. (Tid.7:IV.l). 

Anslaget oförändrat ;25,000 mark, 

Resor (f). (Tid.7:I.2, 2:I.7 delvis). 

Anslaget oförändrat 120.000 mar~. 

Till landskaps styrelsens disposition. (Tid. 7:V.6). 

Anslaget oförändrat 15.000 mark. 

Övriga konsumtions utgifter. (Tid. 2: I. 6 del vis) . 

Anslag 1O.000 mark. 
Momentet inrymmer trafikavdelningens diverse utgif-

ter bl.a.telefonkostnader. 

Anskaffning av inventarier och instrument.(Tid.10: 

V. 3). 
Anslag 13.000 mark. Ökning 3.000 mark. 

Anslaget avser inköp- av 2 radiotelefoner och ett 

avvägningsinstrument. 

Uppförande av servicebyggnader (r).(Tid.lO:V.4). 

Anslag 85. 000 mark~ Ökning 35. 000 mark. 
Anslaget avser uppförande av garage och lagerutrym

men i Kumlinge samt inköp av markområde för garaget. 

Dessutom skall utföras en del kompletterande arbe

ten på'. f~r jvakt stugan i Åva och -anläggas bergborr

brunn för fär jstugan i Simskäla. 

Allmänna byrån och sjötrafikbyrån. 

02. VÄGAR 
Underhåll av landsvägar och bygdevägar. (Tid.7:II.l) 

Anslag 8.050.000 mark. Ökning 1.300.000 mark. 

1. Vägunderhållet ( f). 

Ans leg 3. 500. 000 mark. Ökning 450. 000 mark. 
Ökningen föranleds i huvudsak av allmänna kostnads-

! :: 
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stegringar. Den kraftiga stegringen av pris- och 

kostnadsnivån inom jordbyggnadsbranschen har påver

kat vägunderhållskostnaderna. Därtill påverkas kost

naderna av att vägarn as tekniska standard höjes ge

nom clikesirensningsarbeten, belysning, förarbeten för 

oljegrus m.m. Vidare strävar man till en snabbare 

övergång ti 11 vägräcken av ,metall. 

2. Färjhållningen (f). 

Anslag 2.900.000 mark. Ökning 700.000 mark. 

Ökningen föranledes av allmänna kostnadsstegringar 

och av att antalet turer ökat sedan årsstaten för 

1973 uppgjordes. Anslaget medger inte utvidgning 

av de nuvarande turerna. 

3. Kompletteringstrafik i skärgården. 

Anslag 1.650.000 mark. Ökning 150.000 mark. 

Ökningen beror på allmänna kostnadsstegringar.An

slaget medger inte utökning av de nuvarande turerna. 

Landskapsunderstöd till kommunalvägar. (Tid. 7:II.2). 

Anslag 463.000 mark. Ökning 58.000 mark. 

1. För byggande och förbättring (r). 

Anslag 230.000 mark. Ökning 30.000 mark. 

Ökningen motiveras av den kraftiga stegringen av 

kostnaderna inom jordbyggnadsbranschen. 

2. För underhåll(f). 

Anslag 210.000 mark. Ökning 30.000 mark. 

Ökningen motiveras dels av de allmänna kostnads

stegringarna dels av ökad och tyngre trafik. 

3. För förbättring av vägförhållandena i skärgården.· 

lli· 
Anslag 23.000 mark. Ökning 3.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnads stegringar. 
Landskapsunderstöd till enskilda vägar(f).Tid.7:II.~ 
Ans~ag 5.000 mark. Okning 2.000 mark. , 
O~ni:ngen motiveras bl.a.av allmänna kostnads~gar. 
Va b nads-och. vä; för bä ttrin sarbeten r . (~d. JD:Y. J). 
Anslag 3. 700.00 mark. ni:ng . mark. 

I ordinarie årsstaten för år 1973 har anslagits 

3.285.000 mark oc~ i tillägg till årsstaten 430.000 

mark eller sammanlagt 3.715.000 mark, varför 1974 

·års anslag med 15. 000 mark. underskrider 1973 års 

anslag. 
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Som jämförelse kan nämnas att även motsvarande an

slag i 197 4 års statsverksproposi ti on unders tiger 

1973 års statsanslag. 

Anslagets fördelning framgår av nedansiå. ende upp

ställning. Påbörjade arbeten föreslås i mån av möj

lighet slutförda. Med 1974 års anslag skulle vägbyg

gena Gölby-Näfsby, Mariehamn-Järsö, Björnholma-Åva 

och bron över Degerösund slutföras. Likaså föreslås 

tilläggsanslag för färdigställande av färjantill 

Isaksö. 

Enligt finansutskottets godkända betänkande till or

dinarie årsstaten för 1973 skulle i 1974 års års

E:ltat upptagas minst 1 milj .mark för igångsättande 

av byggandet av Vårdövägen. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att det inte varit 

möjligt att i denna årsstat observera ett 1 milj. 

mark stort anslag för Vårdövägen. Landskap sstyrel sen 

anser för sin del att påbörjade vägarbeten i regel 

bör slutföras så att man får nytta av de medel som 

tidigare nedlagts. 

Enligt den kostnadskalkyl trafikavdelningen uppgjort 

skulle Vårdö-projektet kosta 

Väg och färjfäste på Prästö 

Väg och färjfäste på Töftö 

Bro till Girsholm 

Sjöbank Girsholm-Kurnäs 

250.000 

650.000 

4.400.000 

900.000 

6.200.000 

Anvisande av medel till ett så omfattande vägbygg

nadsartete som Vårdö-projektet, vilket avses genom

fört under 2-3 års tid skulle i hög grad komma att 

påverka möjligheterna att under de närmaste åren ge

nomföra andra v ägbyggnadspro jekt. 

Landskapsstyrelsen har efter noggrann prövning kom

mit till att anslag för byggandet av en bro av den 

storleksordning det här är fråga om (4.400.000 mk) 

borde begäras i extra ordinarie väg. För att så är 

fallet talar förutom det erforderliga anslagets 

storlek även den omständigheten att brobygget måste 

genomföras i en enda etapp. Däremot anser landskaps-
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styrelsen att vägbankarna bör budgeteras med ordi

:nari e medel och som en första etapp föreslår land

skaps styrelsen anslag för väg mellan den planerade

brons landfäste på Töftö och vägen ner till nuvaran

de färjfäste. Framställning om e.o.anslag kommer 

att göras så snart erforderliga ritningar och kos-t

nadsförslag föreligger, vilket borde kunnaske till 

vårsess.inen 1974. 

Den trafikplan, innefattande vägbyggnader i skär

gården, som landskapsstyrelsen avsåg att överlämna 

till landstinget i samband med denna årsstat, har 

ännu inte färdigställts. 

Den översikt över aktualiserade större vägbyggen, 

som trafikavdelninge_n lämnat lan dskapsstyrelsen, 

upptar följande projekt till nedan angivna 
färliga kostnader. 

Brändö-Torsholma 

Björkö-Lappo 

Mari ehamn-Godby 

Pos tad-Sålis -Skarp nåt ö 

Vårdövägen 

Färjf'ästen 

Färja Åva-Jurmo-Osnäs 

Ersättare för m/s Tärnan 

3,5 

2,0 

13,0 

1,0 

6,2 

1,4 

5,0 

2,0 

34,1 

milj .mark 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

milj .mark 

unge-

Då man beaktar att väg ans.lagen per år utgör 3, 5-4. 

milj.mark står det klart att en noggrann priorite
ring mås te ske . 

Fördelningen av vägbyggnadsanslagen bör även ta 

sikte på en jämn sysselsättning för vägbyggarna. 

Nedan visas i tabellform en översikt av arbeten 

som föreslås under år 1974. Under kolumn 1 upptages 

de medel som tidigare anslagits till och med år 

1973. Under kolumn 2 är upptaget de belopp som före

slås för år 1974 och under kolumn 3 den beräknade 

s_umman för hela projektet .. 

,{, .,, 
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Gölby-Näfsby 

Beviljade 
anslag 

784.000 

Mariehamn-Jä:w'.:5 4190.000 

Strömma-Kvarn bo 

Björnholma-Åva 

Bygdevägar 

205.000 

990.000 

Reservarbeten 

Ytbeläggning och oljegrus 

Bro Över Degerö-
·sund 900. 000 

Färja till Isak- . 

~fart t.M:hamn 
150

•
000 

Väg och färjfäste 
på Björkö,Kumlinge 

Del vik 

Töftö-Vårdö 

Landskapsstyr.disp. 

Föreslås 
1974 

300.000 

200.000 

150.000 

600.000 

100.000 

100.000 

600.000 

350.000 

400.000 

lQl0.000 

300.000 

250.000 

3.700.000 

18.02 

Kos tn. kalkyl 

1.084.000 

2.390.000 

525. 000 

1.590.000 

1.250.000 

250.000 

170.000 

Gölby-Näfsby 300.000 mark. Anslaget avser slutfö

rande av hela projektet. 

Mariehamn-Järsö 200.000 mark. Anslaget avser slut

förande av hela projektet. 

Strömma-Kvarnbo 150.000 mark. Anslaget avser del

anslag för projektet. 

Bj örnholma-Åva 600. 000 mark. Anslaget avser slut fö

rande av -hela prqj9ktet. 

Bygdevägar 100.000 mark. Anslaget avser ombyggnads

arbeten på olika bygdevägar med tanke på framtida 

ytbeläggningsarbeten. 

Reservarbeten ioo.ooo mark. Anslaget höjt till sam

ma som"år 1972. 1973 års anslag har inte räckt till. 

Landskapsstyrelsen anser det möjligt att med re:.. 

servarbetsanslag påbörja byggandet av ett flygfält 

på Kuml:ir.ge., förutsatt att kommunen ställer markom-

råde ti 11 förfo ga:nd e. 

Ytbeläggning och oljegrus 600.000 mark. Ytbelägg

ningsarbeten är planerade främst i Eckerö och vid 

parkeringsplanen i Långnäs samt på ombyggd del av 

Gölby-Näfsbyvägen. Oljegrus 200.000 mark utbredes 

i Föglö och på vägen Östanti'äsk-Torp i Hammarland. 

i 1 
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Bro över Degerösund 350.000 mark. Anslaget avser 

färdigställande av bron jämte anslutningsvägar. 

Färja till Isaksö 100.000 mark. Tidigare kostnads

kalkyl har inte hållit på grund av kostnadsstegring

ar. Anslaget är beräknat under förutsättning att för 
färjan inte behöver betalas omsättningsskatt. 

Utfart från Mariehamn 150.000 mark. Anslaget avser 
arbeten som är nödvändiga på grund av utfyllnings

arbeten nedanför projekt 77 enligt avtal med Marie
hamns stad. 

Väg och färjfäste på Björkö,Kurnlinge. 

För byggande av färjfäste och anslutningsvägar på 
Björkö,Kurnlinge föreslås 400.000 mark. 

Delvik 100.000 mark. Anslaget avser ombyggnad av en 
synnerligen trafikfarlig kurva. 

Landskapsstyrelsens disposition 250.000 mark.' An
slaget avsBr täckande av kostnader för planering 

och för inlösen av markområden i samband med väg-
f örrät tnin gar. 

Töftö-Vårdö 300.000 mark. Se motiveringen 
ovan. 

Lån för byggande av hamnanläggningar. (Tid.ll:III.5). 
Anslaget oförändrat 100. 000 mark. 

03. SKÄRGÅRDSKOMMUNIKATIONERNA 

Upprensning av bå tleder (r). (Tid. 7: IIT. 2). 
Anslaget oförändrat 70. 000 mark. 

• 
Anläggning och underhåll av båtbryggor (r).(Tid.7:IJI 
3). 
Anslag 500.000 mark. Ökning 300.000 mark. 

Anslaget avser underhåll och förbättring av befin-C~ 

liga bryggor. För S.ottunga ångbåtsbrygga, som funge
rar, bl. a. som· lastagepla ts för sockerbetor och andra 
jordbruksprodukter, föreslås för reparationer som 

~cr~~r~an upp sk ju tas 300. 000, mark. Bryggan har vid 
/b~ siktning befunni tB i sådant s,kick att en gen om
gri pand e reparation måste ske snarast. Av 1974 års 

anslag föreslås dessutom 140.000 mark till repara

tion av Torsholma brygga, då 1973 års anslag för 

denna omdisponerats till Lappo för att göra bryggan 
där trafikabel. 

18.03.21 

18.10.11 

18.10.70 

18.15.25 

18.15.70 

18.J6.70 
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Upprätthållande av trafik i skärgården (f). (Tid. 7: 

III.l). 
Anslag 690.000 mark. Ökning 120.000 mark. 
Förhöjningen föranleds av utvidgade turlistor och 

allmänna kostnadsstegringar. 

Tekniska byrån. 

10. TRAFIKMEDEL OCH ARBETSMASKINER 
Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier. (Tid. 

7:IV.3). 
Anslag 330.000 mark. Ökning 40.000 mark. 
Motiveras av allmänna kostnads stegringar. 

Anskaffning av maskiner (r).(Tid.lO:V.2). 

Anslaget oförändrat 250.000 mark. 
Anslaget avser förnyande av maskinparken samt an

skaffande av 3 st. kombinerade person- och paket
bilar för transport av arbetskraft för vägunderhål

let. Vidare skall anskaffas en kompressor i en 
g;ängmaskin och 2 elaggregat, varav ett för färj

hållningen och ett för vägunderhållet. 

15. OLJESKADEBEK.ÄMPNINGEN 
Driftskostnader för olje skyddsberedskap ( f). (Tid. 

9:II.6,delvis). 

Anslag 5.000 mark. 
Momentet påföres eventuella utgifter för utryck

ningar och öv;ning ar. 

Anskaffningar av oljeskyddsutrustning_. (Tid.lO:VII. 2) 

Anslaget oförändrat 30.000 mark. 
Anslaget avses för påfylln:ir:g och komplettering av 

oljeskyddsförrådet. 

16. KÅTASTROFBEREDSKAPEN 

Anskaffning av utrustning :får katastrofberedskap. 

(Momentet nytt). 

Anslag 15.000 mark. 
Avses för VHF radioutrustning m.m. 



1 9 .01 

19.01.01 

!-
i I 
I 
i! 

- 128 -

19. FINANS IERINGSUTGIFTER 
========================== 

Huvud titeln, som motsvarar den tidigare 12 huvud..,. 
titeln, har av redovisningstekniska skäl helt om

arbetats. De tidigare momenten 12:I.l och 12:I.2 
har utgått. 

01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN 
Ränteutgifter. (Tid.12:I.3). 

Anslaget oförändrat 100.000 mark. 

Bilaga I. O r d i n a r i e å r s s t a t e n ----================================ 
Tjänsteförteckning 1974 

' Tjänstebeteckning och avlöningsklass 

( Tidigare)avlöningsklass anges inom 
parentes . 

11. Landstinget 

11.02.01. Landstingets kansli 

Sekreterare 
Kanslist och arkivarie 

(B 1) B 3 

A 20 

12.Landskapsstyrelsen 

12.01.01. Lantrådet och landskaps
styrelsens ledamöter 

Lantråd 

12.02.01.Lagberedningsbyrån 

Lagberedningschef 

Lagberednings sekreterare 

Maskinskrivare 

13.Kansliavdelningen 

13. 01 . 01 . Allmänna byrån 
Kanslichef 
Maskinskrivare 

Övervaktmästare 
Chaufför 

Telefonist 

Vaktmästare 
Städerska 

13.01.01. Administrativa byrån 
Kanslisekreterare 

Registrator 

Biträdande registrator 

Maskinskrivare (ny tjänst) 

B 8 

B 4 
B 1 

A 10 

B 3 
A 10 

A 13 
A 13 
A 9 
A 10 

A 5 

(A 27)A 28 

A 20 
(A 13)A 15 

A 10 

avtals
och ordi
narie lö
ner 

1 

extra
ordina
rie lö
ner 

Samman
lagt 

1 

1 1 

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

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 
1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 
4 
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1
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13.01.01. Byggnads-och brandskydds

byrån 

Överinspektör 

Byggmästare (1 ny tjänst) 

B 2 

·· A 24 

Ritare-kanslist 

13.02.01. Polisinrättningen i 

Mariehamn 

Polismästare 

Poliskommissarie 

A 12 

A 27 

A 23 

1 

1 

2 

1 

Poliskommissarie 

Överkonstapel 

Överkonstaplar 

Äldre konstaplar 

Äldre konstaplar 

Yngre konstapel 

A 21 1 

A 17 (1)2 

( 2 nya tjänster) A 16 (2)1 

A 15 (4)5 
A 14 (11)10 
A 14 

Yngre konstaplar (6 nya tjänster) A 13 
Kanslist (A 11) A 12 

Bitr.kanslist (ny benämning)(A 10)A 11 

Maskinskrivare ( 1 ny tjänst) A 10 

13.03.01. Polisväsendet på landet 

12~Q~~QJ~-~2g!2_~~f!~_§Q2~~~~§-~~§!~· 
Äldre konstapel (A 14) A 15 

Yngre konstaplar A 13 

13.03.01. Jomala m.fl.socknars distr. ------------------------------------
A 17 
A 16 

1 

6 

1 

1 

29 

1 

3 
4 

1 Överkonstapel 
Överkonstapel 

Äldre konstaplar 

Äldre konstaplar 

Yngre konstaplar 

Yngre konstaplar 
Maskinskrivare 

(A 14) A 15 2 

A 14 (6) 4 
A 14 2 

A 13 3 
A 10 

12 

1 

1 

2 

1 

3 

14 

2 

20 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

4 

5 
10. 
1 

20 

1 

1 

2 

49 

1 

3 
4 

1 

1 

2 

4 
Cc 

2 

3 
2 

15 

Äldre konstapel 

Yngre konstapel 

överkonstapel 
Äldre konstapel 

Äldre konstapel 

Yngre konstapel 

Yngre konstaplar 

Maskinskrivare 

- 3 -

A 14 

A 13 

A 16 

(A 14) A 15 

A 14 

A 14 

A 13 

A 10 

13.03.27. Polishäkten och vaktkontor 

Vaktman Avtal 

13.06.01. Motorfordonsbyrån 

Trafikinspektör A 29 

Besiktningsman 

Besiktningsman 
Kanslist 

(A 22) A 23 
A 22 

A 20 

Kanslist (inrättad 1973) 

Maskinskrivare 

13.22.01. Ålands turisthotell 

Maskinmästare 

14. Finansavdelningen 

14.01.01. Budgetbyrån 

Finanschef 

Avtal 

Byråsekreterare 

Kanslist 

(ny tjänst) 

(ny tjänst) 

A 12 

A 10 

B 3 

A 28 

A 12 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

3 
1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 
1 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

i 

I I 
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14.01.01. Räkenskapsbyrån 

Landskapskamrer 

Huvudbokförare 

Bokf örare 

Kassör 

Biträdande bokförare 
Biträdande kassör 

Bokföringsbiträde 

Kassabiträde 

15. Social-och hälso

vårdsavdelningen 

A 30 
A 23 

A 15 
A 18 

A 12 

A 13 
A 10 

A 10 

15.01.01. Byrån för socialvårds
ärenden 

Socialchef 

Maskinskrivare 

15.01.01 Byrån för hälso-och 
sjukvårdsärenden 

B 2 

A 10 

Landskaps läkare avtal 

Inspektör för folkhälsoarbetet A 25 

Maskinskrivare (A 8) A 10 

15.01.01. Byrån för livsmedelshygien 
Landskapsveterinär 

15.10.01. Ålands centralsjukhus 
Överläkare 

Avdelningsläkare 

Amanuenser i 

( 1 B 1) 

Föreståndare för lab.avd.i 
Kemist 

Apoteksföreståndare i 
Översköterska 

Nattöversköterskor 

B 2 

B 2 

A 29 
A 24 

A 24 

A 29 
A 22 

A 22 

A 20 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

·1 

2 

1 

1 

1 

• 3 

1 

1 

6 

6 
2 

1 

1 

1 

1 

2 

• 

- 5 -

Avdelnings sköterskor 
Bitr. avdelningssköterskor 

Specialsköterskor(1 ombild.fr. 

barnmorska) 
Socialsköterska 8/10 

Sjukgymnast 

Sjuksköterskor_ 
Sjuksköterska, 25 vt 

Barnmor-skor 
Laboratorie sköterskor 
Laboratoriesköterska, 25 vt 

Röntgensköterskor(1 överf .fr. 

specialsköterska) 

A 18 

A 16 

A 16 
A 16 
A 16 
A 15 

A 15 

A 15 

A 15 

A 15 

A 15 

Röntgensköterska, 25 vt A 15 

Hjälpsköterskor (2 nya tjänster)A 11 

Barnsköterskor A 11 
A 10 
A 8 

Laboratoriebiträden 

Vårdbiträden 
Avdelningsbiträden (1 

Maskinskrivare 
Avdelningsbiträde i 
Arkivbiträde 

ny tjänst)A 9 
A 10 

A 9 

A 9 

Personalhälsosyster 8/10(inrätt. 

1973) A 18 
Avdelningsbiträde (tid.i) 

Ekonomichef ,7/10 
Syssloman-kontorschef ,7/10 

Byråföreståndare, 7/10 

Kassör, 7/10 

Bitr.kanslist,7/10 

Kosthållerska,8/10 
Bitr. kosthållerska, 8/10 

Kokerskor, 8/10 

Köksbiträden, 8/10 

Köksbiträden 

Servererskor-diskerskor 

Maskinmästare, 7/10 

Undermaskinmästare, 7/10 
Maskinskötare, 8/10 

A 9 

A 30 

A 25 

A 15 
A 12 

A 10 

A 17 

A 13 

A 7 
A 4 
A 4 
A 5 
A 22 

A 16 
A 13 

10 

3 

10 

1 

10 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

3 
1 

20 
12 

4 

2 

7 
4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

7 
4 

2 

1 

2 

10 

3 

10 
1 

1 

10 

1 

3 
6 

1 

4 
1 

20 

12 

4 

2 

7 
4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

7 
4 

2 

1 

1 

2 
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Eldare, 8/10 

Tvätt-och linneföreståndarinna, 
8/10 

Maskintvätterskor, 8/10 

Tvätterskor, 8/10 

Sömmerskor, 8/10 

Sjukhusbiträden 

Städningsarb. instruktör (A 5) 
(ny benämning) 

Praktikanter 

Bilförare-vaktmästare, 8/10 

Ambulansförare-vaktmästare, 8/10 
(1 tjänst omändr.fr. gårdskarl
trädgårdsm. ) 

Förrådsförvaltare, 8/10 

Telefonister, 8/10 

Baderska-städerska 

Baderska 

15.11.01 Ålands centralsanatorium 
Överläkare 

Avdelningsläkare, t 
Avdelnings sköterskor 

Bitr. avdelningssköterskor 

Socialsköterska, 2/10 
Sjukgymnast 

Sjukgymnast 

Sjuksköterskor 

Hjälp sköterskor 

Personalhälsosyster, 2/10 

Medikalmassör 

Vårdbiträden 

Avdelningsbiträde,! 

Ekonomichef, 2/10 

Syssloman-kontorschef, 2/10 

Byråföreståndare, 2/10 

Kassör, 2/10 

Bitr. kanslist 

A 12 

A 11 

A 7 
A 6 
A 6 

A 4 
A 11 

A 13 
A 11 

A 11 

A 8 

A 6 

A 6 

B 2 

A 29 
A 18 

A 16 
A 16 
A 16 
A 15 

A 15 

A 11 

.A 18 

A 11 

A 8 

A 9 
A 30 
A 25 

A 15 

A 12 

A 10 

1 

55 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

5 
2 

23 
1 

(6) 3 

(3) 4 

1 

3 
1 

1 

147 

1 

1 

2 

1 

1 

4 
' 11 

1 

3 
1 

2 

' 1 

2 

5 
2 

23 
1 

3· 

1 

4 

r 
3. 

1 

1 ' 
202 

1 

1 
·2 

• 2 

1 

1 

6 

11 

1 

3 
' 1 

Kosthållerska, 2/10 

Bitr. kosthållerska, 2/10 

Kokerskor, 2/10 

Köksbiträden, 2/10 

Köksbiträden 

Servererska-diskerska 

Maskinmästare, 2/10 

Undermaskinmästare, 2/10 

Maskinskötare, 2/10 

Eldare, 2/10 

- 7 -

Tvätt-och linneföreståndarinna, 

2/10 
Maskintvätterskor, 2/10 

Tvätterskor, 2/10 

Sömmerskor, 2/10 

Sjukhusbiträden 

Sjukhusbiträde,! 

Städningsarb.instruktör,2/10(A 

Bilförare-vaktmästare, 2/10 

A 17 

A 13 
A 7 
A 4 
A 4 
A 5 
A 22 

A 16 
A 13 
A 12 

A 11 

A 7 
A 6 
A 6 
A 4 
A 4 

5)A 11 

A 13 

Ambulansförare-vaktmästare, 2/10 A 11 

Förrådsförvaltare, 2/10 A 11 

Telefonister, 2/20 A 8 

Baderska A 6 

15.12.01. Å.lands tuberkulosbyrå 

Dispensärläkare,! 

Dispensärsköterska 

Avdelningsbiträde, 25 vt (ny 
tjänst) 

Ekonomichef, 1/10 

Syssloman-kontorschef, 1/10 

Byråföreståndare, 1/10 

Kassör, 1/10 

Bitr. kanslist, 1/10 

Maskinmästare, 1/10 

Undermaskinmästare, 1/10 

Sjukhusbiträde t 

A 29 
A 18 

A 9 

A 30 
A 25 

A 15 
A 12 

A 10 

A 22 

A 16 
A 4 

4 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

1 

37 

1 

1 

2 

2 

1 

6 
r 1 

1 

41 

3 

1 

1 

1 
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16. Utbildningsavdelningen 

16.01.01. Allmänna byrån 
Utbildnings chef 

Maskinskrivare 

16.01.01.Skolbyrån 

Skolinspektör 

Skolpsykolog 

Föreståndare för läromedels
centralen 

B 2 

A 10 

A 30 

A 29 

B 2 

A 25 
A 25 

16.01.01. Museibyrån 

Landskapsantikvarie 

Antikvarie i etnologi 

Antikvarie i arkeologi 
Museisekreterare 
Byggmästare 

Maskinskrivare 

(A 13) A 16 
A 23 
A 10 

16.01.01. Biblioteksbyrån 
Biblioteksinspektör 

16.03.01. Ålands lyceum 
Äldre lektorer 

Yngre lektorer 

Lärare i huslig ekonomi 

(A 26) 

(A 22) 

(A 20) 
Lärare i teckning och kal-(A 20) 
ligrafi v 
Kanslibiträde 

Gårdskarl-eldare 

Vaktmästare 
Städerskor 

16.04.01. Ålands sjöfartsläroverk 

1 

A 2 

c 39 7 
c 31 (8)7 

c 29 

c 29 1 

A 9 
A 11 1 

A 11 1 

A 5 

17 

Överlärare ( A 28) C 43 1 

3 Lektorer ( A 26) C 39 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

(3) 

1 

1 

6 
8 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1' 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

7 

7 
1 

. 1 

1 

1 

1 

6 

25 

1 

3 

• 

Vaktm~stare-gårdska~l i 
Städerska 

Kanslist i 

- 9 -

(A 11) 

(A 12) 

16.05.01. Ålands tekniska skola 

Lektorer 
Vaktmästare-gårdskarl i 
Städerska 

Kanslist i 

(A 28) 

(A 11,) 

(A 12) 

16.06.01. Ålands sjömansskola 

Lärare i yrkesämnen (A 26) 

Lärare i allmänna ämnen (A 23) 

Yrkeslärare (A 23) 

Arbetslärare (A 21) 

Kanslist i 
Internatsföreståndare i 
Städerska i 

16.07.01. Ålands yrkesskola 
Rektor 

Lärare i yrkesämnen 
Lärare i allmänna ämnen 

Yrkeslärare 

Yrkeslärare 

Arbetslärare 

Arbetslärare 

Centrallagerföreståndare 

Föreståndarinna-kokerska 
Köksbiträden 

Städerskor 

Tvätterska 
Ekonom 

Kanslist~kassörska 

Kanslibiträde 

Eldare-gårdskarl 

Vaktmästare 

(A 26) 
(A 22) 

(A 23) 
(A 22) 

(A 21) 

(A 20) 

(A 10) 

A 12 

A 5 
A 13 

c 43 
A 12 

A 5 

A 13 

c 39 

c 35 

c 33 
c 29 

A 13 
A 10 

A 5 

B 2 

c 39 
c 31 

c 33 
c 31 

c 29 

c 27 

A 13 

A 13 
A 4 

A 5 
A 7 
A 19 
A 12 

A 9 
A 11 

A 11 

5 

3 

3 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

,2 

3 
1 

1, 

1. 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
1 

1 

1 

3 
6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

26 

1 

1 

1 

7 

5 

1 

1 

7 

1 

1 

2 

3 
1 

1 

1 

10 

1 

2 

1 

2 

1 

5 
1 

1 

1 

3 
6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30 

I 

' I 
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16.08.01. Ålands lantmannskola 

Föreståndare 

Lärare 
(A 26) c 39 

c 37 

16.09.01. Ålands husmodersskola 
Lärarinna i huslig ekonomi 

Lärarinna i kvinnlig slöjd 

Vaktmästare-gårdskarl 

(A 22) 

(A 22) 

16.10.01. Hemslöjdsundervisningen 
Sömnadslärarinna (A 22) 

17.Näringsavdelningen 

17.01.01. Allmänna byrån 

Chef för näringsavdelningen 
Företagskonsulent 

Utvecklingsplanerare 

Utvecklings sekreterare 
Kanslist 

Maskinskrivare (ny tjänst) 

17.01.01. Jordbruksbyrån 

Landskapsagronom 

Byggmästare 

Byggmästare 
Byggmästare 

Jordbrukskonsulent 

Husdjurskonsulent 

Trädgårdskonsulent 

Trädgårdskonsulent 
Jordbruksinstruktör 

·Maskinskrivare (ny tjänst) 

c 31 

c 31 

c 31 

B 3 
Avtal 

B 1 

A 26 

A 12 

A 10 

B 2 

A 25 
A 24 

A 23 

A 23 

A 23 

A 23 
A 22 

A 22 

A 10 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 
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17.01:01. Bkogsbruksbyrån 

Landskapsf orstmästare 

Forstmästare 
Skogsvårdskonsulent 
Bitr. skogsvårdsinstruktör
plantskoleskötare 

Forsttekni.ker 

Forsttekniker 

Kanslist 

17.01.01. Fiskeribyrån 

Fiskeriintendent 
Fiskerikonsulent 

Fiskevårds instruktör 

17.01.01. Byrån för turistärenden 

B 3 
A 30 

A 23 

1 

1 

2 

A 22 1 1 

A 22 1 1 

A 21 1 1 
A 12 _____ ...;.1 ____ ....:1 __ 

3 5 8 

A 30 1 1 

A 23 1 1 
A 22 1 1 

~~~-~~~~~~~;..__~ 

3 3 

Byråchef (ny tjänst) A 30 1 1 

Turistsekreterare (ny tjänst) A 29 1 1 

Turistkonsulent (A 27) A 28 1 1 ~~-~~__;-~~~__;:,.__~ 

17.01.01. Miljövårdsbyrån 

Miljövårdsintendent 
Jakt-och naturvårdskonsulent, i 

17.06.01. Arbetsförmedlingen 

Byråchef 
Avdelningsföreståndare 

Arbetsförmedlare 
Ersättnings beredare 

Kanslist 

Maskinskrivare 

17.07.01. Yrkesvägledningen 

Byråföreståndare 

Maskinskrivare i 

3 3 

A 30 1 1 

A 22 1 1 
--~~~__;~~~~__;~~ 

2 2 

A 24 1 1 

A 20 1 1 

A 14 2 2 

A 12 1 1 

A 12 1 1 
A 1 0 ______ 1;...._ ___ _..:..1 __ 

2 5 7 

A 30 1 1 
A 10 ______ 1:_ ___ __:...1 __ 

1 1 2 

'1i 

i 
. i 
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17.11.01. Ålands Försöks station 
Föreståndare A 30 
Fältmästare A 20 
Trädgårdsfältmästare A 20 

17.21.01. Fiskodlingen 
Fiskmästare A 17 

, I 
'i 

:'I 
I : 
f 
,I 

Trafikavdelningen 

18.01.01. Allmänna byrån 
Överingenjör B 3 
Övervägmästare A 25 
Överbyggmästare A 25 
Överbyggmästare A 25 
Vägmästare (A 23) A 24 
Vägmästare A 23 
Vägkassör A 16 
Kanslibiträde A 11 
Maskinskrivare (ny tjänst) A 10 
Byggmästare A 21 
Yngre byggmästare A 19 
Yngre vägmästare A 19 
Telefonist (ny tjänst) A 9 

i; 

18. 01 . 01 . Tekniska byrån 
Byråingenjör A 28 
Verkmästare A 23 
Lagerföreståndare A 23 
Lagerförvaltare A 15 

18.01.01. Sjötrafikbyrån 

Inspektör för sjötrafik (A 23) A 25 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 
1 

1 

7 

1 
1 

2 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

3 
1 

1 

1 

9 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 
1 

1 

1 
2 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

3 
1 

1 
. 1 

16 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 
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Bilaga II 
DEN NYA BUDGETENS STRUKTUR 

I förslaget till ordinarie årsstat för 1974 föreslås genomförande 

av en budgetreform. Reformen innebär omändringar av indelningen 

i avdelningar, huvudtitlar, kapitel och moment samt införande av 

ett nytt kodsystem. Avsikten är att göra budgeten överskådligare 

genom att tydligare avgränsa ansvarsområden i huvudtitlar och kapi

tel och genom att förenhetliga momentindelningen. Genom den nya sys

tematiska uppställningen kan man direkt ur ett moments nummerkod 

erhålla upplysning,om vad för slag av utgift det är fråga om. 

Inkomststatens avdelningar. 

Inkomststaten är uppdelad på fyra avdelningar, vilka har angivits 

med tvåsiffriga nummerkoder på följande sätt: 

01. Skatter och avgifter av skattenatur 

02. Inkomster av blandad natur 

03. Inkomster av lån 
04. Finansieringsinkomster 

För inkomststatens avdelningar har ytterligare reserverats nummer

koderna 05-09 .. 

Indelningen i avdelningar avviker från indelningen i inkomststaten 

för år 1973 däri, att 2 Avd., 3 Avd. och 4 Avd. sammanslagits till 
en avdelning "02. Inkomster av blandad natur". Denna avdelning upp

delas i kapitel enligt förvaltningsområden-samt i moment närmast 
enligt inrättning eller uppgiftsområde så att kapitel och momentkoden 

motsvaras av respektive huvudtitel-och kapitelkod i utgiftsstaten. 

Utgiftsstatens huvudtitlar. 

Utgiftsstaten uppdelas på nio huvudtitlar, vilka har angivits med 

tvåsiffriga nummerkoder på följande sätt: 

11. Landstinget 
12. Landskapsstyrelsen 
13. Kansliavdelningens förvaltningsområde 

14. Finansavdelningens förvaltningsområde 

15. Social-och hälsovårdsavdelningens förvaltningsområde 

, I 
J: 

: i 
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16. Utbildningsavdelningens förvaltningsområde 

17. Näringsavdelningens förvaltningsområde 

18. Trafikavdelningens förvaltningsområde 

19. Finasieringsutgifter 

Förutom huvudtitlarna 11 11. Landstinget", "12. Landskapsstyrelsen" och 

"19. Finansieringsutgifter", vilka i nuvarande uppställning motsvaras 

av huvudtitlarna 1,2 (delvis) och 12 har huvudtitlarna uppdelats i 

förvaltningsområden i enlighet med stadgandena om Ålands centrala 

ämbetsverks indelning i avdelningar. Huvudtitlarna"10.Investerings

utgifter" och 11 11.Understödslån" i nuvarande uppställning har utgått 

och utgifterna har uppdelats på respektive förvaltningsområdes huvud
titel. 

Kapitelindelning 

Strävan har varit att indela huvudtitlarna i kapitel på sådant sätt, 

att varje kapitel bildar ett så enhetligt uppgiftskomplex som möjligt 
eller omfattar endast en inrättning. 

Kapitlen är huvudtitelvis betecknade med tvåsiffriga nummerkader 
så, att varje huvudtitels kapitel numreras börjande från 01. I num

reringen har lämnats luckor som framdeles kan fyllas med nya kapitel 

under bibehållande av en logisk gruppering av kapitlen. 

Moment indelning 

Utgifterna fördelas på moment enligt ett enhetligt system. Momenten 

klassificeras och förses med nummerkader efter vilket slag av utgifter 

som-är i fråga. Vid fördelning av utgifterna på moment och vid numre
ring av momenten tages följande schema till hjälp: 

Momentets 

nummerkod 

01-03 
04 

05-07 
08-09 

10 

KONSUMTIONSUTGIFTER (01-29) 

A v 1 ö n i n g a r o c h u t g i f t e r a v 
a v 1 ö n i n g s n a t u r 

(01-09) 
Avlöningar 

Socialskyddsavgift 
Pensioner 

Kommitteer, delegationer och kommissioner 

Ö v r i g a 

(10-29) 
k o n s u m t i o n s u t g i f t e r 

Driftsutgifter för byggnader och lokaler 

• 

11-12. 

13-14 
15-18 

19 
. 20 

21-29 

30-39 
40-49 

50-59 

60-69 

70-73 
74-76 

77-79 

80-82 
83-86 

87 
88-89 

90-94 

95-99 

- 3 -

Reparation och underhåll av maskiner, anordningar och 
annan materiel 

Reparation och underhåll av byggnader 

Reparation och underhåll av jord-och vattenbyggnads
anläggningar 

Tryckning 

Resor 
övriga konsumtionsutgifter 

ÖVERFÖRINGSUTGIFTER (30-69) 

Landskapsunderstöd till kommuner m.fl. 

Landskapsunderstöd till näringslivet 

Landskapsunderstöd till hushåll och allmännyttiga 
sammanslutningar 

Icke specificerade överföringar 

INVESTERINGSUTGIFTER (70-89) 

R e a 1 i n v e s t e r i n g a r (70-79) 
Anskaffning av maskiner, anordningar och annan materiel 

Hus byggen 
Jord-och vattenbyggen 

L å n o c h ö v r i g a 

t e r i n g a r (80-89) 
Lån åt kommuner m.fl. 

Lån åt enskilda 

f i n a n s i n v e s -

Övriga och icke specificerade lån 

Övriga finansinvesteringar 

ÖVRIGA UTGIFTER (90-99) 
Räntor och amorteringar på finansJeringslån 

Övriga och icke specificerade utgifter 

Ett moment anges således med sex siffror, såsom följande 

exempel visar: 

15.03.31. Landskapsunderstöd för barndagvård. De två första siff

rorna i momentens nun1merkod anger huvudtitel (eller avdelning), 

de två följande siffrorna kapitlet och de två sista momentet. I 

momentens nummerkader användes icke längre förkortningarna Avd.och 
Ht. 

·,, 
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Vad beträffar sakinnehållet i momenten iakttages följande: 

KONSUMTIONSUTGIFTER (01-29) 

A v 1 ö n i n g a r o c h u t g i f t e r a v a v 1 ö n i n g s. -
n a t u r (01-09) 

01-03 Avlöningar 

Ehuru nummerkoderna 01-03 reserverats för avlöningarna, användes 
vanligen endast numret 01. 

Under avlöningsmomenten observeras ordinarie och extra ordinarie 

befattningshavares grundlöner, årsarvoden, ålders-, dyrorts- och 

fjärrortstillägg samt sådana särskilda lönetillägg som bl.a. maskin

skrivningstillägg, ingenjörstillägg, söndags- och nattarbetsersätt
ningar. 

Under momenten observeras även löner till personal i arbetsför7 

hållande, arvoden för bisysslor, timarvoden, löner för tillfällig per

sonal samt vikariatarvoden. Dessutom upptas anslag för semesterersätt

ningar och -premie samt reservationer för lönejusteringar. Avlönings

utgifter, som ingår i anslaget för ett visst arbetsobjekt upptas dock 
inte under avlöningsmomenten. 

05-07 Pensioner 

Under momenten observeras ordinarie pensioner, familjepensioner, 

extraordinarie pensioner samt vissa understöd, närmast understöd av 
pensionsnatur, såsom t.ex.°begravningshjälp. 

08-09 Kommitteer, delegationer och kommissioner 

Under momenten 08-09 observeras utgifterna för delegationer och 
kommissioner, nämnder och.andra motsvarande organ. 

Ö v r i g a k o n s u m t i o n s u t g i f t e r 
( 10-29) 

10. Driftsutgifter för byggnader och lokaler 

• 

Under mom~ntet observeras utgifter för byggnaders drift, frånsett 

utgifter för reparation och underhåll .. Hithörande utgifter är bl~a. 

hyra, vatten, gas, värme och elström. Under momentet observeras även 

anskaffning av städ- och rengöringsredskap och -medel samt till bygg

nadernas drift anslutna tillfälliga utgifter, såsom sotning. Äv~n andra 

av fastighet föranledda utgifter, såsom utgifter för av utomstående 

utfört snöarbete, observeras under detta moment. 

- 5 -

ReT'laration och underhåll av maskiner, anordningar och annan 11-12. !:'. 

materiel 

t · ft f"" reparation och under-Under momenten observeras u gi erna or 
håll av arbetsmaskiner och anordningar samt annan materiel. Om av

delningens eller inrättningens utgifter för 

ringa, är det icke ändamålsenligt att bilda 

sådana reparationer är 

ett särskilt moment, utan · 

t . t "ft observeras såsom "övriga ko:µsumtions-dessa mindre repara ionsu gi er 

utgifter". 

13-14. Reparation och underhåll av byggnader 

Under momenten observeras kostnaderna för reparation och under

håll av hus. Stiger en byggnads värde på grlind av en reparation så 

mycket, att reparationen måste anses vara grundförbättring, obser

veras utgiften såsom investeringsutgift (jfr momenten 74-76). 

15-18. Reparation och underhåll av jord och vattenbyggnadsanläggningar 

Under momenten observeras utgifterna för reparation och under-

håll av jord- och vattenbyggnadsanläggningar och därtill anslutna kon

struktioner. 

19. Tryckning 

Under momentet observeras utgifter, föranledda·av tryckningsarbeten 

(tryckning, duplicering, inbindning osv.). Kostnaderna för trycknings

och dupliceringsarbeten som utförts av avdelning eller inrättning med 

dess egen utrustning obse.rveras under momenten 21-29 .. 

20. Resor 

Under momentet observeras utgifterna för tjänsteresor, såsom rese

biljetter, dagtraktamenten, inkvartering och förplägnad under resa 

samt ersättning för användning av eget fordon. Även tjänsteresor till 

utlandet observeras under detta moment. 

21-29. övriga konsumtionsutgifter 

Under momenten 21-28 observeras anslag för övriga än ovannämnda 

utgifter, vilka anses nödvändiga att specificera. 
Under det sista momentet (29) observeras de anslag som tidigare 

upptagits såsom "diverse utgifter" eller "expensmedel" till den del 

de icke upptas under någo_t annat moment. Standardrubriken för momentet 

29 är "Övriga konsumtionsutgifter". Under momentet observeras bl.a. 
inköp av kontorsartiklar samt andra mindre varuanskaffningar, telegram-, 
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post- och telefonutgifter, prenumerc:i.tion av. tidningar och tidskrifter, 

dispositionsmedeL om det icke är ändamålsenligt att för dem reservera 

något av momenten 21-28. Under momentet kan härutöver observeras ä~en 

radana konsumtionsutgifter som innehållsmässigt skulle falla under nå

got av momenten 10-28 men som är så obetydliga till beloppet, att det 

icke är ändamålsenligt att observera dem under särskilda moment. 

ÖVERFÖRINGSUTGIFTER (30-69) 

Överföringsutgifter är till kommuner, till näringslivet och till 

allmännyttiga sammanslutningar utgående landskapsunderstöd, överfö

ringar till hushåll samt överföringar till landskapets enskilda medel. 

Karakteristiskt för överföringsutgifterna är, att landskapet icke er

håller direkt v~derlag för dem i vara eller tjänst av mottagaren. 

Överföringsuppgifterna klassificeras enligt mottagare: 

30-39. Landskap$understöd till kommuner m.fl. 

Under momenten upptages landskapsunderstöd till kommuner, kommunal

förbund och andra offentligrättsliga samfund. 

40-49. Landskapsunderstöd till näringslivet 

Under momenten observeras för främjande av naring avsett landskaps

understöd till privatföretag, enskilda näringsidkare samt centralor

ganisationer, föreningar o.d. som främjar enskilda företagares ~ch 
näringsidkares intressen. 

50-59. Landskapsunderstöd till hushåll och allmännyttiga samman

slutningar 

Under momenten observeras överföringar till enskilda konsumenter 

samt 1andskapsunderstöd till allmännyttiga organisationer, inrätt- • 

ningar, föreningar, sällskap osv. 

60-69. Icke specificerade överföringar 

Under momenten observeras sådana ospecificerade överföringar som 

icke på förhand kan uppdelas mellan kommunernp, näringslivet och hus

hållssektorn. 

INVESTERINGSUTGIFTER ( 70-89) 
.Rea 1 in ve s t'e ringar (70-79) 
70-73. 'Anskaffning av maskiner, anordningar och annan materiel · 

Under momenten observeras anskaffning av arbetsmaskiner och-an

ordningar, transportmedel och -materiel, kontorsmaskiner, möbler, 

- 7 -

laboratorie-och forskningsförnödenheter, radio- och telefonanordningar 

samt andra anskaffningar av större saker. Om en avdelning eller in

rättning har ringa anskaffningar av detta slag och' det icke är ända

målsenligt att observera dem under ett särskilt moment, skall de 

antecknas under momenten 21-29. Mindre saker, v.ilkas värde är ringa 

eller användningstid kort, såsom t.ex. kontorsartiklar och arbetsred

skap, observeras. under momenten 21-29. 

74-75. Husbyggen 

Under momenten observeras utgifterna för nybyggnadsarbeten och 

grundförbättring av byggnader. Såsom grundförbättring betraktas änd

rings- eller reparationsarbeten, genom vilka en byggnads värde ökas 

väsentligt. Under momenten observeras även kostnaderna för projekter~ng 
av byggnader, frånsett sådant planeringsarbete, för. vilket lönen ob~ 
serveras under avlöningsmomentet 01. Reparation och underhåll av bygg-

nad observeras under momentet 13-14. 

77-79. Jord- och vattenbyggen 

Under momenten observeras utgifterna för andra byggnadsarbeten 

än husbyggen, såsom allmänna vägar, hamnar, kanaler och broar, torr-. 

läggningsarbeten, vatten- och avloppsarbeten. Under momenten observe

ras även kostnaderna för planering av jord- och vattenbyggnadsarbeten, 

frånsett sådan planering, för vilken löner observeras under avlönings

momentet 01. Reparation och underhåll av jord- och vattenbyggnadsan

läggningar observeras under momenten 15-18. 

L å n o c h 

(80-89) 

ö v r i g a 

80-82. Lån åt kommuner m.fl. 

f i n a n s i n v e s t e r i n g a r 

Under momenten observeras lån åt kommuner, kommunalförbund och and

ra offentligrättsliga samfund. 

83-86. Lån åt enskilda 

Under momenten ob~erveras lån åt näringslivet, hushåll och allmän

nyttiga sammanslutningar. 

87. Övriga och icke specificerade lån 

Under momentet observeras sådana icke specificerade lån, som 

icke på förhand kan fördelas mellan kommuner och enskilda. 

88-89. Övriga finansinvesteringar 
Under momenten observeras inköp av bl.a. aktier och värdepapper. 

, I 
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.ÖVRIGA UTGIFTER ( 90..,99) 

90-94. Räntor och amorteringar på finansieringslån 

Under momenten observeras räntor och amorteringar. 

95-:99. Övriga och icke specificerade utgifter 

Under momenten observeras utgifter som icke hör till de ovan upp

räknade momenten 01-94. Sådana utgifter är till exempel avskrivning

ar i räkenskaperna och vissa andra kalkylerade poster samt a!lslag 
till 1 andskapsstyrelsens förfogande för oförutsedda utgifter. 

Bilaga III 

SAMMANDRAG AVFÖRSLAGET TILL INKOMSTSTAT 1974 

01. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR 

01. Skatter och avgifter 

02. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
13. Kansliavdelningens förvaltningsområde 
14. Finansavdelningens förvaltningsområde 
15. Social- och hälsovårdsavdelningens för

valtningsområde 
16. Utbildningsavdelningens förvaltnings

område 
17. Näringsavdelningens förvaltningsområde 
18. Trafikavdelningens förvaltningsområde 

03. INKOMSTER AV LÅN 
01. Ränteinkomster 
02. Återbetalade lån 

04. FINANSIERINGSINKOMSTER 
01. Avräknings- och ränteinkomster 

420.000 
420.000 

5.497.161 
1. 255. 261 

20.000 

2.914.000 

700.550 
377.350 
230.000 

3.305.000 
1.205.000 
2.100.000 

69.770.486 
69.770.486 

Summa inkomster mk 78.992.647 
=============================== 
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Bilaga IV 

SAMMANDRAG AV FÖRSLAGET TILL UTGIFTSSTAT · 1974 

11. LANDSTINGET 

01. Landstingsmännen 
02. Landstingets kansli 
03. Landstingets övriga utgifter 

12. LANDSKAPSSTYRELSEN 

01. Lantrådet och landskapsstyrelsens 
ledamöter 

02. Lagberedningen 
03. Planeringsrådet 
04. Landskapsstyrelsens övriga~uppgifter 

13. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
01. 
02. 
03. 

06. 
08. 
10. 

11. 

20. 
21. 
22. 
25. 

Centralförvaltning 
Polisinrättningen i Mariehamn 
Landspolisen samt övriga polis- och 
ordningsuppgifter 

Motorf ordonsbyrån 
Pensioner och personalutgifter 
Utbildnings- och inf ormationsverk-

samhet 
Landstings~ och kommunalval samt 
understödjande av politisk verk
samhet 

Planläggnings- och byggnadsväsendet 
Främjande av bostadsproduktion 
Ålands turisthotell 
Brandväsendet 

14. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
01. Centralförvaltning 
02. Särskilda understöd och lån 
03~ Enligt förvaltningsområde icke 

fördelade utgifter 

15. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 

01. Centralförvaltning 
02. Invalidvård 
03. Barnavård och barnafostran 
04. Övriga sociala uppgifter 
10. Ålands centralsjukhus 
11. Ålands centralsanatorium 
12. Ålands tuberkulosbyrå 
13. Meptalvården 
14. Folkhälsoarbetet 
15. Övriga hälso- och sjukvårds

uppgifter 
20. Kommunal hälso- och veterinärvård 

738.362 
470.000 
205.362 
63.000 

807.436 

388.536 
252.800 

38 .100 
128. 000 

13.339.120 
40Q.118 

1.520.284 

1. 021. 358 
200.452 

3.750.000 

2.500 

80.000 
125.200 

5.964.000 
238.208 
37.000 

2:055.048 

364.048 
164.000 . 

1.527.000 

16.070.589 

318.270 
275.0GO 
768.000 
382.300 

8.921.955 
1.887.201 

203.363 
1.525.500 
1.500.000 

159.000 
130.000 

- 2 -

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

01. Centralförvaltning 
02. Skolförvaltningen 
03. Ålands lyceum 
04. Ålands sjöfartsläroverk 
05. Ålands tekniska skola 
06. Ålands sjömansskola 
07. Ålands yrkesskola 
08. Ålands lantmannaskola 
09. Ålands husmodersskola 
10. Hemslöjdsundervisningen 
12. Landskapets övriga läroanstalter 
13. Grund- och folkskolväsendet 
14. Övrig undervisning och studieverk-

samhet 
15. Studiestöd 
16. Ungdoms- och idrottsverksamhet 
17. Allmänna kulturella uppgifter 
20. Arkeologisk och etnologisk verk-

samhet 
21. Ålands museum 
22. Ålands konstmuseum 
23. Kastelholms fornminnesområde 
24. Bomarsunds fornminnesområde 
30. Biblioteksverksamheten 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

01. Centralförvaltning 
02. Näringslivets främjande 
04. Vattenförsörjning och vattenvård 
06. Arbetsförmedlingen 
07. Yrkesvägledningen 
08. Yrkesutbildningsrådet 
10. Främjande av lantbruket samt 

jorddispositionsverksamhet 
11. Försöksverksamheten 
12. Skollägenheten Jomala gård 
15. Främjande av skogsbruket 
16. Plantskolorna 
20. Främjande av fiskerinäringen 
21. Fiskodlingen 
25. Byrån för turistärenden 
30. Miljövårdsbyrån 

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

01. Centralförvaltning 
02. Vägar 
03. Skärgårdskommunikationerna 
10. Trafikmedel och arbetsmaskiner 
15. Oljeskadebekämpningen 
16. Katastrofberedskapen 

FINANSIERINGSUTGIFTER 

01. Utgifter för finansieringslån 

Summa utgifter mk 

17. 510 .188 

594.596 
105.800 

1.186.977 
552.341 
496.932 
881.336 

1~810.084 
184.838 
141.016 
44.188 

540.000 
8.530.000 

777.660 
192.000 
340.000 
200.650 

92.000 
227.880 
40.140 

209.000 
139.000 
223.750 

13 .192. 268 

1.423.806. 
3.648.000' 
1.000.000 

356.324 
75.344 
70.500 

3.478.800 
246.292 
210.886 
591.500 
108.001 

1.163.155 
86.660 

605.000 
128.000 

15 .179.636 

971.636 
12.318.000 

1.260.000 
580.000 

35.000 
15.000 

100.000 

100.000 

78.992.647 
==========================-~==== 
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Bilaga V 

Jämförelse av 

Försla 1974 

11. Landstinget 
11.02 5.000 

13. Kansliavdelningens 

förvaltningsområde 
13.02 

13.03 

13.06 

7.700 

25.000 

10.800 

14. Finansavdelningens 

förvaltningsområde 
14. 01 

14.03 

14.03 

70.000 

50.000 

300.000 

15. Social-och hälsovårds

avdelningens förvalt
ningsområde 

15 .10 

15 .11 

15 .13 

675.000 

52.200 

10.500 

16. Utbildningsavdelningens 
förvaltningsområde 

16.02 5.800 

16.03 28.450 

16.04 83.570 

16.05 49.500 

16.06 10.000 

16.07 104.825 

16.08 25.500 

16.09 36.000 

. 16. 21 50.000 

16.23 50.000 

16.24 50.000 

16.30 1.000 

ifteiha 

An.sla 1973 

1 O-I-1 

10-VI-1 21.000 

10-VI-2,3 36.000 

10-V -5 

10-I-1 

10-I-1 

10.000 

50.000 

10-VII-3 150.000 

10-II-1,2 455.500 

10-II-3 41.600 

10-II-4 10.500 

10-III-13 7.500 

10-III-1 25.700 

10-III-2 68.200 

10-III-3 22.200 

10-III-4 500.000 

10-III-5 99.000 

10-III-6 7.700 

10-III-7 4.000 

10-III-10 50.000 

1 O-III-11 50.000 

10-III-12 50.000 

10-I-1 

Sammanla t 
1974 1973 

5.000 

43.500 67.000 

420.000 200.000 

737.700 507.600 

494.645 884.300 

flfHskii.-

+ 5.00 

17 . Näringsavdelningens 
förvaltningsområde 

17.01 30.000 

17.02 300.000 

17.06 8.000 

17. 11 30.300 

17 .12 37.000 

17 .15 20.000 

17. 21 5.850 

17.30 40.000 

18 , Trafikavdelningens 
förvaltningsområde 

18.01 98.000 

18.02 3,700.000 

18. 1 0 250. 000 

18 . 1 5 30 . 000 

- 2 -

471 .150 699.500 - 228.350 

10-IV-1, 7 10.000 

10-IV-5 200.000 

1O-IV-3,4 34.500 

10-III-8, 9 375.000 

10-IV-2 20.000 

10-VII-1 60.000 

4.078.000 3,675.000 + 403w000 

10-V-3,4,6 110.000 

10-V-1 3.285.000 

10-V-2 

10-VII-2 

250.000 

30.oo_o __________________ ---:---:-

6.249.995 6.033.400 + 216.595 
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Bilaga VI 

Jämförelse av understödslån 

Förslag 1974 Anslag 1973 

13. Kansliavdelningens 

förvaltningsområde 

13. 21 5.900.000 11-III-1,2 

15. Social-och hälsovårds

avdelningens förvalt

ningsområde 

15.02 25.000 11-III-3 

11-III-4 

16. Utbildningsavdelningens 

förvaltningsområde 

16.13 

16.30 

700.000 11-II-1 

10.000 11-II-2 

1?. Näringsavdelningens 

förvaltningsområde 

17.02 2.100.000 11-I-7,9 

4.350.000 

25.000 

100.000 

350.000 

10.000 

1.100.000 

17 .10 

17 .15 

3.130.000 

85.000 

11-I-1 , 2,3,4 2. 380. 000 

11-I-6 85.000 

17.20 250.000 

17.25 300.000 

18. Trafikavdelningens 

förvaltningsområde 

11-I-5 

11-I -8 

18.02 100.000 11-III-5 

100.000 

300.000 

1974 

5.900.000 

25.000 

710.000 

5.865.000 

100.000 

12.600.000 

Sammanlagt 
1973 @kn.k +-lnS n.-

4.350.000 +1. 550. ooc 

125.000 

360.000 + 

3.965.000 +1.900.00C 

100.000 

8.900.000 +3.700.00C 

Bilaga VIJ 

Utdrag ur motiveringen till statsverkspropositionen för år 197,1. 

28. 39 Vissa överföringar till landskapet Åland 

I statsförslaget för år 1974 konstateras att utgifterna i 

stöd av självstyrelselagen för Åland för självförvaltningens 

ordinarie behov stigit under de tre senaste åren i så hög grad 

att de för förskottsbetalningen beviljade anslagen vid den slut

liga utjämningen inte har varit tillräckliga. För den skull före

slås att av det anslag som beviljas landskapet Åland för skatte

finansiell utjämning, innan den slutliga utjämningen blir färdig, 

enligt behov skall få beviljas tilUiggsförskott för bestridande 

av utgi.fter för å:r;en före finansåret. 

För skattefinansiell utjämning åt landskapet Ålan9:._(förslagsan slag) 

för år 1974 har föreslagits ett tillägg om 22 milj. mark. 

År 1974 (förslag) 64.000.000 

År 1973 (statsförslag) 42.000.000 

År 1972 (bokslut) 39.000.000 

Ökningen av landskapets utgifter för självstyrelsens ordinarie 

behov anses sannolikt komma att följa utvecklingen under de tre 

senaste åren. Bland annat kommer utgifterna för ti llä.mpningen av 

folkhälsolagstiftningen och övergången till grundskolsystemet att 

som nya kostnadsfaktorer inverka på landskapets utgifter. Förutom 

dessa kostnadsfaktorer bar vissa till statsförvaltningen hörande 

uppgifter, vilka landskapet enligt avtal övertagit eller överta

ger, en ökande inverkan på landskapets utgifter. 

Som extra ordinarie anslag åt landskapet Åland bar föreslagits 

6.000.000 mark att användas för finansiering av byggnadsföreta

gen i anslutning ti 11 själv styrelsegården. 

År 1974 (förslag) 6.000.000 

År 1973 (statsförslag) 3.413.000 

År 1972 (bokslut) 7.666.732 
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Bilaga VIII 

Utdrag ur statsverkspropositionen för år 1974. 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

Såsom bilaga till statsverksproposi ti onen för år 1974 ingår 

en ekonomisk översikt. 

Enligt de uppskattningar som framlagts i denna 

- växer bruttonationalproduktens volym år 1973 med 6 %. Till

växten väntas avta under 1974, men det oaktat ännu uppgå 

till i genomsnitt 5 %, 

- ökar exportvärdet för varor och tjänster år 1973 med 20 % 
och nästa år med 17 %. Importen växer med 25 % år 1973 och 

med 20 % år 1974. Bytesbalansens underskott väntas i år 

stiga till ungefär 1.300 Mmk; Nästa år kan underskottet 

vara betydligt större. Importpriserna stiger också i år 

och något snabbare än exportpriserna. 

- stiger investeringarnas volym år 1973 med 4 - 5 %; nästa år 
antas ökningen vara ungefär lika stor, 

- växer konsumtionens volym i år med 5-i %; nästa år torde till

växten avta, 

blir arbetslöshetsgraden i år 2,3 % och sjunker nästa år 

ytterligare något, 

stiger arbetsproduktiviteten per arbets tidsenhet i år med 5 

% och nästa år med 4 %, 
- blir löntagarnas förtjänstnivå år 1973 i medel tal 13 % högre 

än i fjol. Då konsumentprisindex stiger med 11 %, går lönta

garnas reala förtjänstnivå upp med 2 %. Om semesterförläng

ningen och förhöjningen av s eme sterpengarri a beaktas, blir 

stegringen i löntagarnas reala förtjänstnivå per arbetstids

emellertid 4 (o. 

Uppskattningen av utvecklingen baserar sig på i översikten 

närmare behandlade prognoser för den internationella konjunktur

utvecklingen, exportefterfrågan och den inhemska efterfrågan. 

Den ekonomiska utvecklingen särskilt under 1974 är emellertid 

förenad med många osäkra faktorer, som kan innebära att tillväx

ten avtar mera än prognoserna förutsätter. Bland sådana faktorer 

kan nämnas bristen på balans i utrikeshandeln octi den därmed sam

manhängande försämringen av finansieringsmöjligheterna, den ökade 

knappheten på arbetskraft samt trycket mot pris- och kostnaisnivån · 

I prognoserna och uppskattningarna har man emellertid inte kur1-

nat beakta verkningarna av den importlicensiering för vissa var-

aktiga konsumtionsvaror. 




