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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/1978-79 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under år 1979. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda fram

ställning. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, kanslichefen Gunnar 

Jansson, överinspektören Holger östensson, byggmästaren Alvar Dahl, byrå

chefen för avtals- och personalärenden Jörgen Erlund, finanschefen Åke Bamberg, 

chefen för social- och hälsovårdsavdelningen Bengt Linde, landskapsläkaren 

Lorens Bergh, landskapsveterinären Rolf Vennström, utbildningschefen Lennart 

Winqvist, landskapsantikvarien Stig Dreijer, näringschefen Tor Mattsson, 

landskapsagronomen Jan Karlsson, landskapsforstmästaren Paul Holmfors, fis

keriintendenten Carl Storå, företagskonsulenten John Bergström, fiskerikon

sulenten Magnus Westling, chefen för turistbyrån Ralf Johansson, miljövårds

intendenten Håkan Kulves, överingenjören Anders Lindholm, byråingenjören 

Göran Holmberg, trafikinspektören Ulf Lillie, chefen för arbetsförmedlings

byrån Jarl Lindqvist, yrkesvägledningsinspektören Bo Berg, ~hefläkaren Peter 

Wahlberg, utvecklingsplaneraren Yngve Mörn, rektor för lantmannaskolan, ltm 

Rolf Carlson, föreståndaren för Ålands försöksstation Ulla Boman, VD för 

hotell Arkipelag Erik Janzon, VD i Skärgårdsflyg Ab Sven KoIIJIIlonen, ordförande 

i Ålands hemslöjdsförening Olof Salmen och VD i Ålands centralandelslag 

Stig Carlsson. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finans

motioner: 

Ltm Göran Bengtz~ m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
anslaget under 27.11.85, Jorddispositionslån, ökas med 1,5 milj.mark till 
6,5 milj.mark. (Mot.nr 31/1978-79). 
Ltm Elmer Janssons 1finansmotion'om att i ordinarie årsstaten för 1979 anslaget 
under 28.02.79, avseende "Färjfästen och bryggor" för färjfästet i Åva ökas 
med 220.000 mk till 300.000 mk. (Mot.nr 32/1978-79). 

Ltm Torvald Söderlunds m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1979 anvisas 100.000 mk för byggande av väg och vägkorsning mellan Haga gård 
och Hjortövägens vägkorsning i ödkarby, Saltvik. (Mot.nr 33/1978-79). 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
under 27.02.84 anvisas 250.000 mk till produktutvecklingslån och under 
27.02.84a 100.000 mk för lån till förbättrande av exportprodukter och pro
duktivitet. (Mot.nr 34/1978-79). 
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Ltm Bjarne Björklunds m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1979 under 28.02.78 anvisas 280.000 mk för byggande av pir vid hamnen i 
Hwnmelvik, Vårdö. (Mot.nr 35/1978-79). 

Ltm Mirjam Öbergs m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
under 27.06.01 anvisas 30.000 mk för avlönande av en extra ämbetsverks
arbetare. (Mot.nr 36/1978-79). 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
under 26.33.21 anvisas 10.000 mk för högtalaranläggning vid Jan Karlsgården. 
(Fin.mot.nr 37/1978-79). 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
anvisas 50.000 mk för inrättande av en fast tjänst i löneklass V 26 såsom 
ingenjör vid landskapets fiskeribyrå. (Fin.mot.nr 38/1978-79). 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
anvisas 45.000 mk för inrättande av en fast tjänst i löneklass V 22 såsom 
byråsekreterare vid landskapets yrkesvägledningsbyrå. (Fin.mot.39/1978-79). 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
anslaget under 27.10.47, Främjande av jordbruket samt häst- och boskapssköt
seln, ökas med 20.000 mk till 105.000 mk för bidrag till Ålands centralandels
lag för mjölkinstruktör. (Mot.nr 40/1978-79). 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
under ett nytt moment 27.02.48a anvisas 50.000 mk för lån och stöd till ut
nyttjande av alternativa energikällor och åtgärder för att spara energi. 
(Mot.nr 41/1978-79). 

Ltm Tage Bomans m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
anslaget udner 27.30.40, Utgifter för ersättning av älg- och rådjursskador, 
ökas med 25.000 mk för bidrag till förebyggande åtgärder. (Mot.nr 42/1978-79). 

Ltm Henrik Nylunds finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 under 
27.20.21 anvisas 50.000 mk för fisklandningsbrygga vid färjfästet i Vargskär, 
Föglö. (Mot.nr 43/1978-79). 

Ltm Roald Karlssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
upptas ett belopp om 300.000 mk för asfaltering av Norra Sundsvägen. (Mot. 
nr 44/1978-79). 

Ltm Lasse Wiklöfs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 upptas 
ett anslag om 15.000 mk under ett nytt moment 23.08.23 för projektering av 
en halkövningsbana. (Mot.nr 45/1978-79). 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1979 under moment 27.25.21 anvisas 10.000 mk för information om allemans
rätten. (Mot.nr 46/1978-79). 

Ltm Olof Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
under 26.30.21 upptages ett anslag om 30.000 mk för fortsatta utgrävningar 
vid klosterruinerna i Käkar. (Mot.nr 52/1978-79). 

Ltm Olof Janssons finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 under 
28.17.79 upptages ett anslag om 150.000 mk för anläggande av flygfält i 
Käkar. (Mot.nr 53/1978-79). 

Ltm K.-G. Fagerholms m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
upptages ett belopp om 10.000 mk för inköp av Alcol-testapparater och att 
slUTJIIlan fördelas på de moment som föreslagits i motiveringen. (Mot.nr 
54/1978-79). 

Ltm K.-G. Fagerholms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1979 
införes ett nytt moment 23.08.28, i vilket upptas ett belopp om 2.000 
mk för information i syfte att öka trafiksäkerheten. (Mot.nr 55/1978-79). 

Motionerna berörs närmare i detaljmotiveringen. 
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Utskottet har av kulturutskottet inhämtat utlåtande över de i årsstaten 

under 26.27 upptagna anslagen för allmänna kulturella uppgifter. Kultur

utskottet har för sin del hört kanslisekreteraren Lars-Ingmar Johansson. 

De av kulturutskottet framförda förslagen för ifrågavarande kapitel fram

går av detaljmotiveringen. 

Utskottet har granskat de olika budgetäskanden, vilka legat till grund för 

utarbetande av landskapsstyrelsens framställning. I allmänhet har utskottet 

ansett vara tillfyllest att såsom sakkunniga höra vid landskapets centrala 

ämbetsverk inom vederbörande område ansvariga föredragande, i första hand 

avdelningscheferna. 

Sysselsättningsfrågor. 

Genom bl.a. de åtgärder som vidtagits av landskapets myndigheter har, såsom 

även landskapsstyrelsen framhållit, större arbetslöshet inom byggnadssektorn 

kunnat undvikas. Också de av finansutskottet föreslagna förhöjningarna av 

olika anslag har i första hand varit ägnade att stärka arbetstillgången inom 

denna sektor. 

Sysselsättningsläget i övrigt är dock ägnatatt inge bekymmer, särskilt när 

det gäller att bereda ungdomar stadigvarande arbetstillfällen. Den inledda 

verksamheten med sysselsättningskurser är välbehövlig men är ingen slutlig lös

ning på problemen. I vidare bemärkelse är det fråga om att i landskapet kunna 

ge de åländska ungdomarna en tryggad utkomst.Det vore därför enligt utskottetstpp

fattning viktigt att skapa förutsättningar för ett stabilt näringsliv och så 

långt möjligt genom lämpliga avvägningar anpassa utbildningen för det åländska 

samhällets behov. Till denna fråga ansluter sig också bedömningen av kompetens 

när det gäller att bereda de åländska ungdomarna arbete på hemorten. Finans

utskottet har för sin del endast velat framhålla detta i och för sig väl kända 

förhållandet men efterlyser samtidigt en samlad bedömning av förhållandet mel

lan utbildning och utkomstsmöjligheter på Aland för att kunna nå fram till 

konkreta åtgärder. 

Nya tjänster och avlöningsfrågor. 

Från den 1 juli 1978 gäller det nya tjänstekollektivavtalssystemet för land

skapet. Utskottet har av den anledningen icke i detta skede haft anledning 

att behandla avlöningsfrågor.Likaså har utskottet intagit en restriktiv håll

ning när det gäller i finansmotioner väckta förslag om inrättande av nya 

tjänster, vilka vanligen fordrar grundligare utredning både i fråga om upp

gifter och löneklass,än vad som utskottet har möjligheter att utföra. 
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Landskapsstyrelsen har i en ny tjänstetablå inarbetat de lönejusteringar 

verkställts 1978 men icke hunnit beaktas i budgetförslaget för 1979. Den 

tjänstetablån,justerad bilaga I, bifogas finansutskottets betänkande. 

Detaljmotiveringen. 

I detaljmotiveringen för landskapsstyrelsens framställning framgår under 

moment, att anslaget skall få använda endast "enligt motsvarande grunder 

förutsättningar som i riket" eller med liknande motivering~ Utskottet 

sätter, att i den mån det är befogat, anslagen för i respektive rubrik 

ändamål skall få utnyttjas med beaktande av och anpassade till åländska 

hållanden. I övrigt framgår utskottets ställningstagande av 

14 Avd. 

14.01.03 

INK0\1STER. 

01. AVRÄKNINGS- CX::H FINANSIERINGSINK0\1STERNA 
Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning. 

Av utskottet på utgiftssidan föreslagna ökningar har balanserats 

med justering av anslaget för skattefinansiell utjämning. 



21 Ht. 

21.02. 01 

22 Ht. 

22.04.01 

23 Ht. 

23.03.22 

23 Ht. 

23.08. 77 
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UTGIFTER. 

02 .. LANDSTINGETS KANSLI 

Avlöningar (f). 

Utskottet har i enlighet med kanslikommissionens förslag över

fört avlöningen för stenograf till årsarvode. Stenografens 

överflyttning till extraordinarie stat är beroende av kansli

kommissionens särskilda beslut. Till dess sker avlönande en

ligt tidigare system. 

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONC1'1ISKA SEKRETARIATET 

Avlöningar(f). 

Vid ekonomiska sekretariatet finnes en fast anställd extra ordi

narie utvecklingsplanerare och en deltidsanställd e.o. maskin

skrivare. Dessutom har för sekretariatets fortlöpande utrednings

verksamhet genom årliga budgetanslag anställts en extra utredare. 

Med hänsyn till arbetsuppgifternas karaktär och ytterligare ny

tillkomna arbetsuppgifter för sekretariatet finnes enligt ut

skottets mening fog att för utredaruppdraget skulle inrättas en 

särskild e.o.befattning. 

03. POLISEN I JCMALA DISTRIKT 

Utrustning (f). 

Vtm K.-G. Fagerholms m.fl.finansmotion nr 54/1978-79. 

I finansmotionen föreslås anskaffande av fyra s.k.alcol-test

apparater, som skulle fördelas på polisdistrikten i Mariehamn, 

Jomala och respektive skärgårdsdistrikt. Utskottet konstaterar 

att en alcolapparat är stationerad i Mariehamn och att ytter

ligare en föreslås i förevarande budgetförslag, placerad i Sund. 

I princip skall apparaterna kunna utlånas från ett distrikt till 

ett annat. Utskottet har dock ansett det motiverat att polisen 

i Jomala distrikt skulle disponera en apparat och har till denna 

del omfattat finansmotionen. I detta skede anses icke motiverat 

att ytterligare föreslå anslag för särskilda apparater till skär

gårdsdistrikten. Anslaget föreslås höjt med 2.500 mark. 

08 . MOTORFORDONSBYRAN 

Projektering av halkövningsbana. (Nytt moment). 

Ltm Lasse Wiklöfs m.fl.finansmotion nr 45/1978-79. 

En av landskapsstyrelsen tillsatt kommitte har närmare utrett 

motiven för och behovet av en särskild halkövningsbana på Åland. 
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Kommittens uppdrag baserar sig ursprungligen på en särskild 

hemställan från landstinget. Kommitten har utrett G. _ allmänna 

förutsättningarna för en sådan bana men har icke tagit ställ

ning till en eventuell. banas placering och därför ej heller 

uttalat sig cm anläggningens totalkostnader. Finansutskottet anser 

att även sistnämnda frågor bör utredas innan slutlig ställning 

kan tagas till halkövningsbanan. Utskottet har därför· omfattat 

motionen och förutsätter att en kommande utredning skall ge 

svar på frågan om lämplig storlek, banans placering, investe

rings- och driftskostnader samt finansiering. För ändamålet har 

ett anslag om 15.000 mark införts under ett nytt moment. 

övriga konsumtionsutgifter. 

Vtm K.-G. Fagerholms finansmotion nr 55/1978-79. 

Utskottet har i samband med föreliggande moment behandlat vtm 

Fagerholms finansmotion om upptagande av ett anslag på 2.000 

mark för information i syfte att öka trafiksäkerheten. I prin

cip har utskottet omfattat motionens syfte. På grund av motio

nen har utskottet emellertid funnit anledning att närmare under

söka den nuvarande situationen i fråga om den information som 

ges av landskapsmyndigheterna. För närvarande åligger det när

mast den av landskapsstyrelsen tillsatta trafikskyddskommitten 

att också sköta informationsdetaljen. Kommitten arbetar med 

de medel som ställs till förfogande av Traf ikskyddet i Helsing

fors. Tilldelningen från Trafikskyddet utgör i sin tur medel 

som försäkringsbolagen betalar till denna organisation för just 

trafikinformation, som närmast på regional nivå handhas av läns

trafiknämnder. På Åland tillsättes denna nämnd av landskapssty

relsen. Nämnden arbetar med de medel som ställs till förfogande 

från traf ikskyddets centralorganisation i Helsingfors och något 

särskilt anslag upptas sålunda icke i landskapets ordinarie 

årsstat. 

Utskottet vill framhålla, att nämndens arbete och informationen 

i trafiksäkerhetsfrågor helt naturligt bör handhas under över

inseende av landskapsstyrelsen. I princip borde också Åland 

få sig tilldelat de belopp som härvarande försäkringsbolag be

talar till trafikskyddet. I detta nu beräknas detta belopp upp

gå till c. 45.000 mark eller flerfalt större än den budget 

landskapets trafikskyddskommitte nu arbetar med. Enligt utskot

tets uppfattning är det därför skäl att landstinget hemställer 
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hos landskapsstyrelsen om åtgärder för att landskapet skall 

kunna tillgodogöra sig de från trafikförsäkringsbolagen påL 

AJ.and till Traf ikskyddet inbetalade beloppen samt att aktivera 

och effektivera informationen om trafik och trafiksäkerhet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår utskottet, att finans

motionen förkastas. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

Frågan om den tidigare planerade brandövningsstationen borde enligt utskot

tets uppfattning ånyo aktualiseras. Med hänsyn till den tid som förlupit 

sedan de tidigare planerna uppgjordes finnes nu anledning att ånyo granska 

planerna och formerna för brandövningsverksamheten, Särskilt vad gäller 

placering och samarbete med de kommunala brandkårerna. Enligt utskottets 

uppfattning kunde rationella lösningar ifråga om vissa delar av brandöv

ningsverksamheten stå till buds genom samordning med t.ex. Mariehamns stad, 

som planerar en utflyttning av brandstationen från nuvarande plats. 

23 Ht. 

23.21.83 

23 Ht. 

23.23.74 

24 Ht. 

24.03.88 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION. 

Bostadslån (r). 

Med beaktande av föreliggande behov och vad som för motsvarande 

ändamål upptagits i riket föreslås att anslaget höjes med 

500.000 mark till 11 milj. mark. 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

Qnbyggnad i restaurangen. 

Enligt utskottets uppfattning kommer den planerade ombyggnaden 

att ge en mera funktionell och rationell användning av restau

rangen och samtidigt öka trevnaden. Utskottet vill i samman

hanget påpeka önskvärdheten att även denna liksom liknande bygg

nadsarbeten om möjligt utföres med åländsk arbetskraft och där

för kan utgöra ett led i åtgärderna för förbättrande av syssel

sättningssituationen inom byggnadsbranschen. 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSCMPJ\DE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

Inköp av jordområden (r). 

Då Projekt 77 i tiden planerades ansågs naturligt att i detsamma 

även skulle ingå ämbetsbostad för lantrådet. I första hand före

låg då som jämförelse de bostäder som inom riksförvaltningen 

ställes till landshövdingarnas förfogande för bostads- och re

presentationsändamål. Den allmänna uppfattningen om ändamåls

enligheten av dylika tjänstebostäder har dock ändrats sedan 



25 Ht. 

25.02.83 

25 Ht. 

25.03.34 

25 Ht. 

25.04.34 
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planeringen utfördes. Såvitt gäller Ålands lantråd ifrågasätter 

utskottet lämpligheten av och motiven för att uppföra en särskild 

lantrådsbostad, som givetvis i sådant fall måste förenas med 

skyldighet för lantrådet att bebo densamma. Finansutskottet har 

därför enhälligt intagit den ståndpunkten att någon särskild 

lantrådsbostad icke bör byggas och föreslår av den anledningen 

att anslagsbeloppet strykes ur budgeten. Behovet av representa

tionsutryrnrnen bör kunna ordnas på annat sätt och enligt utskot

tets åsikt kan sådana t.ex. inrymmas i Kastelholrns slott och 

beaktas i den pågående och planerade restaureringen av slottet. 

Försåvitt landstinget omfattar finansutskottets ställningstagande 

bör landskapsstyrelsen omedelbart vidta härav påkallade åtgärder 

såvitt gäller planeringen och slutförandet av projekt -77 och 

de därmed förbundna villkoren. 

02. INVALIDVARD 

Av invalidvårdlagstiftningen förutsatta lån (f). 

Anslaget i budgeten har minskats från 30.000 till 15.000 mark. 

Motiveringen till minskningen har varit att anslaget icke utnytt

jats till tidigare upptaget belopp. Utskottet har visserligen 

inte nu föreslagit någon ändring av anslagsbeloppet men anser 

att medel bör kunna ställas till förfogande i den mån behov 

finnes. Det kan också finnas anledning att ytterligare infor

mera invaliderna och deras organisationer om möjligheterna 

att få lån. 

03 . BARNAV ARD OCH BARNAFOSTRAN 

Landskapsunderstöd till kommunerna för försöksverksamhet med 

ett systern för stödjande av hemvård för barn (r). 

Stödet bör kunna ges även för andra alternativa eller modifierade 

systern än de som förekommer i riket. 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 
Vård av dem som missbrukar berusningsmedel (f). 

Utskottet önskar poängtera nödvändigheten av intensifierad verk

samhet när det gäller preventiva åtgärder inom denna sektorCJCh såsom 

ifråga om sjukvården, bör man inom landskapet sträva till en fram

tida lösning som samordnar verksamheten under en huvudman.Detta 

skulle göra vårdinsatserna både effektivare och på sikt billigare. 



25 Ht. 

25.10.01 

25.10.22 

25.10. 76 

26 Ht. 

26.04.01 
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10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

Avlöningar (f). 

037 

Inrättandet av den föreslagna befattningen som e.o.biträdande 

kosthållerska föreslås ske från den 1.3 1979, varigenom en smi

digare övergång till den i budgetförslaget relaterade organisa

tionen kan ske. Förslaget har icke föranlett någon ändring i 

anslagsbeloppet. 

Sjukhusstyrelsens äskande om anslag för fortsatt anställning 

av tillfällig maskinskötare torde, i den mån behov föreligger, 

kunna tillgodoses genom utnyttjande av reserverat anslag för till
fällig arbetskraft. 

Terapiutgifter (f). 

I anslaget ingår kostnaderna för ortoped- och ögonläkaremottagning, 

som handhas av utomstående läkare, vilka besöker sjukhuset för 

respektive ändamål. Utskottet anser att patienterna vid dessa 

mottagningar bör beaktas såsom andra poliklinikpatienter, vilket 

även föreslagits av sjukhusstyrelsen och i princip omfattats 

av landskapsstyrelsen. Då av sjukhusstyrelsen föreslaget anslag 

minskats föreligger viss oklarhet om också de nämnda kostna

derna ingår i anslaget. Utskottet har därför i detta skede inte 

förslagit någon ändring av anslagsbeloppet men förutsätter att 

systemet skall kunna genomföras inom nuvarande eller i tilläggs

budget förhöjt anslag. 

Sanering och ombyggnad av utrymmen (r). 

Enligt budgetframställningen har landskapsstyrelsen i princip 

godkänt ombyggnad av vissa av de utrymmen som friställes i sam

band med omhyggnad och flyttning av köket. Utskottet anser 

det i och för sig riktigt att landskapsstyrelsen samtidigt 

strävar till en helhetsplan för disposition av de friställda 

utryrrrrnena. Användningen av denför den första dellösningen an

slagna summan om 600.000 mark bör enligt utskottets uppfattning 

kunna ske sedan landskapsstyrelsen för sin del godkänt den 

slutliga~ dispositionsplanen. I den mån ytterligare 

fordras åtgärder eller beslut av landstinget finnes möjlig

heter att förelägga ärendet i tilläggsbudget. 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Avlöningar (f). 

Under hösten 1978 har den nyanskaffade simulatorn installerats 

och för närvarande testas apparaturen. Med beaktande av appara-
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26 Ht. 

26.07.28 

26.07.74 
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turens avancerade tekniska karaktär och fortsatta användnings

möj ligheter är det viktigt att de lärare i skolan som skall 

ha hand om simulatorns skötsel och undervisningen med den i ett 

så tidigt skede som möjligt kan sättas in i arbetet. Skötsel 

och undervisning ifråga om den nyinstallerade simulatorn ankommer 

i första hand på innehavaren av den tjänst som e.o. lektor i 

instrumentlära som enligt budgetförslaget skulle inträda i tjänst 

från den 1.8 1979. Då utskottet erfarit att landskapsstyrelsen, 

med samma motivering som ovan anförts, kommer att vidta åtgärder 

för inrättandet av tjänsten räknat från den 1.4 1979, har utskot

tet icke ansett vidare åtgärder erforderliga. I anslutning till 

avlöningsfrågorna har utskottet även funnit anledning att upp

märksamma löneskiljaktigheter mellan avlöningarna, särskilt för 

rektorerna, även vid skolor av i huvudsak liknande karaktär. 

Ombyggnad av utrymmen (r). 

Det tidigare anslaget avseende ombyggnader i samband med instal

lation av simulatorutrustningen föreslås i landskapsstyrelsens 

framställning utgå. Utskottet finner dock anledning framhålla 

önskvärdheten av att planering av sjöfartsläroverkets utrymmen 

inför den kommande utflyttningen av tekniska skolan igångsättes 

i så tidigt skede som möjligt. 

07. ALANDS YRKESSKOLA 

Landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan. 

Utskottet, som principiellt omfattar tanken att förvaltnings

enheterna själva skall kunna besluta om erforderliga utgifter, 

erfar,att beslut som ~iller utgifter ur dispositionsmedel av 

den karaktär varom nu är fråga, avgöres vid enskild föredragning 

och därför vanligen kan avgöras utan tidsutdräkt. 

Tillbyggnad av undervisningslokaliteter (r). 

Enligt landskapsstyrelsens framställning skall i samband med 

tillbyggnaden inrymmas lokaliteter för kursverksamhet såsom ersätt

ning för utrymmen, vilka nu ,hyres i Hindersböle för yrkes

kursverksamhet. Förslaget omfattas i sin helhet av finansut

skottet såsom en åtgärd för att motverka alltför stor splittring 

inom skolväsendet. Det skulle enligt utskottets uppfattning vara 

till betydande fördel om också sysselsättningskurser samt fort

bildnings- och omskolningsverksamhet kunde inordnas inom ramen för 

befintliga skolor. 
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08. ÅLANDS LANfMANNASKOLA 

Projektering av elevinternat. 

Då frågan om en flyttning av Ålands lantmannaskola till Germundö 

har aktualiserats i en tilläggsbudget bör vidare åtgärder beträf
fande planering_~v nytt elevinternat tillsvidare anstå. Det 

är emellertid naturligt,att anslaget därefter skall kunna få 

utnyttjas även för projektering på annan plats, i den händelse_ 

landstingets beslut innebär att lantmannaskolan skall flyttas. 

Ytbeläggning av plan framför maskinhall. 

Även om ifrågavarande ytbeläggning avsettsatt ske först under 

sommaren har utskottet intagit samma principiella ståndpunkt 

som beträffande anslaget under föregående moment. 

10. HEMSLöJDSUNDERVISNINGEN 

Byggnadernas underhåll. 

Enligt vad utskottet erfar kommer byggnaderna i den tidigare 

hemslöjdsskolan i Tosarby att grundrepareras genom utnyttjande 

av arbetslöshetsanslag.Oaktat anslaget för underhåll, enligt 

utskottets uppfattning, är lågt räknat, har utskottet med anled

ning av nämnda reparationsarbeten icke ansett någon förhöjning 
i detta skede erforderlig. 

13. YRKESKURSER orn ÖVRIGA ITTGIFTER FÖR YRKESITTBILDNINGEN: 

Sysselsättningsutbildning (f). 

Även vid förbättrat sysselsättningsläge kommer omsKolrrin~s= 

och fortsättningskurser att anordnas med utnyttjande av a11slag urrier 

förevarande moment. Utskottet hänvisar till vad som i betänkandet 

anförts i allmänna motiveringen respektive under moment 26.07.74. 

24. bVRIG UNDERVISNING CX::H STUDIEVERKSAMHET 

Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening r.f. för skol

verksamhet (f). 

Utskottet noterar såsom fördelaktigt att tidigare skolbyggnad 

för hemslöjdsskolan i Tosarby nu kan utnyttjas för kursverksam

het i hemslöjdsföreningens regi. Bidrag för de kurser som an

ordnas under 1978 kan även de lämpligen regleras genom utnytt

jande av anslaget i 1979 års budget. 

26. UNGDCMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET. 

Understödjande av idrott och fysisk fostran (r). 
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Vid beviljande av bidrag och understöd för idrottsanläggningar 

följs de nonner som gäller i riket. I fråga om mindre kostsamma 

anläggningar föreligger inga större problem att bevilja bidrag 

inom ramen för de inom landskapets ordinarie budget upptagna 

anslagen. Däremot uppstår det svårigheter vid finansiering av 

större anläggningar inom ramen för de årliga anslagen. I all

mänhet är de sistnänmda av engångskaraktär och utskottet anser 

att sådana skall kunna finansieras genom ordinarie medel, 

även om detta kan innebära en tillfällig förhöjning av den nor

mala anslagsnivån. Av denna karaktär är bl.a. de s.k. allväders

banor som nu är aktuella för stadens idrottsplan. Enligt statens 

idrottsråds normer för bidrag kan maximala sådana ges då anlägg

ningarna har regional betydelse, utnyttjas för utbildning och 

kursverksamhet, kan användas av existerande skolor och ger möj

ligheter till kvalificerat idrottsutbyte. Utskottet anser att 

dessa motiv kan ligga till grund för en förhöjning av anslaget. 

Det oaktat torde man vara tvungen att fördela bidragen under 
flera år. Anslaget föreslås 1979 höjt med 100.000 mark. 

27. ALIMÄNNA KULTURELIA UPPGIFTER 

Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisationer(r). 

17. Till landskapsstyrelsens disposition. Kulturutskottet har 

föreslagit förhöjt bidrag bl.a. till Ålands sång- och musikför

bund och för årsboken S:t Olof. Finansutskottet har på basen av 

föreliggande utredningar icke ansett sig i detta skede kunna 

omfatta förslagen men däremot föreslagit en höjning av disposi

tionsmedlen med 5.000 mark för att om så erfordras medge mindre 

förhöjningar av bidragen. Liksom kulturutskottet anser också 

finansutskottet, att hundraårsminnet av professor Otto Anderssons 

födelse borde uppmärksammas i landskapet. 

Kulturutskottet har även påpekat behoven av ökade anslag för 

dels inköp av museiföremål och dels konst.Finansutskottet för

utsätter att den av kulturutskottet åberopade utförseln av kul

turföremål skall kunna förhindras genom lagstiftning, medan 

frågan om inköp av konst till konstmuseet torde kunna anstå 

till dess utryrrnne kan beredas i de nya lokalerna. 
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30. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAJ\1HET 

Fältarbete. 

Vtm Olof Janssons finansmotion nr 52/1978-79; 

040 

fö! klosterkällaren på Kökar har up_ptagits anslag under momentet 

26.30.22, Restaurerings- forsknings- och inventeringsarbeten. 

Då detta anslag enligt museibyråns planer avses för en utställ

ning vid klosterruinerna i Kökar, kan icke samtidigt ytterligare 

utgrävningar verkställas under år 1979. Utskottet har därför 

föreslagit förkastande av finansmotionen. 

33. KASTELHOIMS FORNMINNESCMRADE 

Underhålls- och restaureringsarbeten (r). 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ finansmotion nr 37/1978-79. 

Museibyrån har i sitt budgetförslag förutsatt att under före

varande anslag skall inrymmas kostnader även för anskaffning 

av en ny högtalaranläggningvidJan Karlsgården. Oavsett byråns förslag 

något minskats anser finansutskottet att landskapsstyrelsen har 

möjlighet att inom ramen för detta pröva anskaffning av den 

i finansmotionen föreslagna högtalaranläggningen. Utskottet 

föreslår därför förkastande av motionen. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Främjande av användningen av inhemskt bränsle (f). 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansrnotion nr 41/1978-79. 

I finansmotionen föreslås under ett nytt moment sannnanlagt 50.000 

mk för särskilda energibesparande åtgärder. Utskottet konstaterar 

att den del av finansmotionen, som avser understöd för installa

tion av apparatur för användning av inhemska, alternativa ener

giråvaror, tillgodoses genom det i förararance moment disponibla 

beloppet om 50.000 mark. I motionen framlagt förslag om att 

bidrag ytterligare skall kunna beviljas för eventuellt framtida 

installationer har icke kunnat omfattas av utskottet. Anslag 

för åtgärder som syftar till energibesparing finnes ytterligare 

upptaget under momentet 23.21.61, Understöd för bostadsrepara

tioner i energihushållningssyfte. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår utskottet att finansmotionen 

nr 41/1978-79 förkastas. 
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Landskapsunderstöd för avlönande av korrrrnunernas näringsombudsmän(f). 

Föreslaget anslag kan korrrrna att visa sig otillräckligt. Bl.a. 

skärgårdskorrrrnunerna planerar anställande av näringsombudsmän och 

utskottet förutsätter, att de skall kunna påräkna erforderligt bi

drag. 

Finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder. 

Enligt vad utskottet erfarit återstår disponibelt att fördela 

under år 1979 endast 8.000 mark. Då utskottet anser det ange

läget att servicen i särskilt skärgårdsområdena kan bibehållas 

förutsättes att anslaget kan höjas i den mån behov föreligger. 

Lån för förbättrande av exportprodukter och produktivitet samt 

för produktutveckling. (Rubriken ändrad). 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion nr 34/1978-79. 

I motionen föreslås dels 250.000 mk till produktutvecklingslån 

och dels 100.000 mk till lån för förbättrande av exportprodukter 

och produktivitet. Den senare delen av motionen har tillgodosetts 

genom anslaget under förevarande moment i landskapsstyelsens bud

getframställning. Anslag för produktutvecklingslån har av land

skapsstyrelsen föreslagits utgå oaktat anslaget fanns i land

skapets årsstat 1978 och även fortsättningsvis i statsförslaget 

för 1979. Utskottet anser därför att anslaget för produktut

vecklingslån även bör kvarstå i landskapets årsstat. Motionen 

har sålunda till denna del omfattats. Utskottet föreslår att 

anslaget för detta moment skall få utnyttjas för produkt-

utvecklingslån enligt sarrrrna motivering som gällde för årsstaten 

för 1978. Rubriken har med anledning därav ändrats och anslaget 
ökats med 100.000 mark. 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Avlöningar (f). 

Ltm Mirjam öbergs m.fl.finansmotion nr 36/1978-79. 

Utskottet har uppfattat finansmotionens syfte vara åtgärder för att 

ordna arbetsplatser åt psykiskt eller fysiskt handikappade per

soner. Uppgiften är viktig, då den fordrar speciella åtgärder 

och icke direkt kan inordnas i den övriga arbetsförmedlings

verksamheten. För extra arbetskraft vid arbetsförmedlingen finnes 

redan upptaget 14.500 mk och för att kunna förverkliga i motionen 

nämnt syfte föreslås anslaget höjt med 20.000 mark. 
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07 . YRKESVÄGLEDNINGEN 

Avlöningar (f) 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ finansmotion nr 39/1978-79. 

Utskottet omfattar motionens syfte om en intensifierad och 

utvidgad yrkesvägledning både med tanke på de åländska ung

domarnas yrkesval och det åländska näringslivet. Utskottet 

konstaterar vidare, att sedan yrkesvägledningsbyråerna inrät

tades har en betydande personalförstärkning skett i riket. Det 

är emellertid svårt att i detta avseende dra några slutsatser 

av jämförelserna med riket .Vidare har det direkta fältarbetet 

i skolorna underlättats genom att vid samtliga högstadier fin

nes en studiehandledare till vars uppgifter även hör yrkesorien

tering. På basen av tillbudsstående uppgifter har utskottet 

icke haft möjlighet att i detta skede ta ställning för ett god

kännande av motionen. Utskottet föreslår därför att landskaps

styrelsen närmare utreder frågan, särskilt då det gäller 

former och informationskanaler samt framtida uppgifter. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET. 

Främjande av jordbruket samt häst- och boskapsskötseln. 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion nr 40/1978-79. 

Finansmotionen aktualiserar en del av problematiken kring 

boskapsskötseln och mjölkhushållningen. Det är ett känt faktum 

att antalet mjölkproducenter minskat kraftigt under de senaste 

åren. Orsakerna härtill är många och kan enligt utskottets upp

fattning inte upphjälpas med vissa punktinsatser, även om de 

uppgifter som skisserats i motionen är viktiga . En förbätt

ring kan nås endast genom samverkan av såväl producenter, för

ädlare och myndigheter. Myndigheterna bör i detta sammanhang 

vara en samordnande faktor som bistår med upplysning och andra 

stödåtgärder. Inom landsl<apsförvaltningen finnes redan personella 

resurser som borde kunna utnyttjas i högre grad. Enligt ut

skottets uppfattning kunde konsulenternas faltverksamhet effek

tiveras och underlättas genom att befria den från tidsödande 

administrations- och förvaltningsarbete. Bl.a. borde kontroll

föreningarnas arbete underlättas och stödas varvid en grund

förutsättning synes vara att samtliga mjölkprov kan utföras 

inom landskapet. I detta avseende borde landskapsmyndigheterna 

medverka till anskaffandet av provtagningsapparatur. Lösningen 

av denna delfråga har poängterats av den kommitte, som haft 

till uppgift attutreda behovet av ett centrallaboratorium på 

Åland. 
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Utskottet efterlyser sålunda en helhetslösning av frågorna kring mjölkhushåll

ningen att utföras i brådskande ordning. Landskapsstyrelsen bör därefter inkomma 
med förslag till landstinget om lämpliga åtgärder. Utskottet föreslår därför att 
finansmotionen nr 40/1978-79 i detta skede förkastas. 
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11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET. 

Jorddispositionslån (r). 

Ltm Göran Bengtz~ m.fl.finansrnotion nr 31/1978-79. 

Utskottets majoritet har omfattat en förhöjning av anslaget med 

1,5 milj.mark. Minoriteten bestående av viceordföranden Lasse 

Wiklöf anser 'n~~ en höjning om 0,5 milj.mark kan försvaras. 

13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GARD 

Byggande av svinavelsstation (r). 

Svinavelsstationen som avsetts administreras av ledningen för 

lantmannaskolan och Jomala gård är, i fråga om placeringen}av

hängig av landstingets beslut om ev. inköp av Gerrnundö gård. 

I händvlse ett sådant beslut fattas bör planeringen för byg

gandet av svinavelsstationen inriktas på placeringen vid Ger

mundö och anslaget få utnyttjas med beaktande härav. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

Avlöningar (f). 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ finansmotion nr 38/1978-79. 

Med anslag ur detta moment avlönas i landskapsstyrelsens budget

framställning under 27.01.01 nämnd extra assistent.Denne funge

rar såsom vattenp,folog och kommer huvudsakligen att ha sina 

arbetsuppgifter i anslutning till fiskodlingsanstalten i Guttorp. 

På honom ankommande arbetsuppgifterna är viktiga för hela 

fiskodlingsanstaltens verksamhet och utskottet förutsätter även 

att anställningsförhållandet ges en fastare form. Det är även 

viktigt för vattenvården och närmiljön att de i finansmotionen 

aktualiserade uppgifterna kan utföras. Det är uppenbart att 

flera angelägna uppgifter, i brist på personella resurser, för

summas eller försenas. Enligt utskottets uppfattning borde där

för personalresurserna på detta område förstärkas genom anstäl

lande av för uppgiften kvalificerad personal. Utskottet föreslår 

därför att landstinget hemställer om att landskapsstyrelsen i 

brådskande ordning utreder arbetsuppgifter och områden, kompetens

krav samt avlöning och till landstinget inkommer med för-

slag i ärendet redan i tilläggsbudget. 
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Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (r). 

Ltm Henrik Nylunds finansmotion nr 33/1978-79. 

Utskottet, som icke haft möjligheter att nu inskaffa erforderlig 

utredning, föreslår att motionen förkastas. Samtidigt föreslår 

utskottet att landskapsstyrelsen undersöker huruvida platsen är 

lämplig, behovet av densannna i förhållande till andra planerade 

landningsbryggor, utför erforderliga kostnadsberäkningar samt 

inhämtar konnnunens utlåtande. 

25. TIJRISMENS FRÄMJANDE 

Undersökningar, informationsverksamhet och klassificeringar. 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl.finansmotion nr 46/1978-79. 

I motionen föreslås ökad information om allemansrätten. Utskottet 

finner frågan i och för sig angelägen men konstaterar samtidigt 

att landskapsstyrelsens byrå för turistärenden fortlöpande genom 

olika kanaler efter långsiktig plan försöker nå ut med informa

tion om på Åland gällande allemansrätt. Utskottet föreslår med 

hänsyn härtill att motionen förkastas. 

Landskapsunderstöd för byggande av småbåtshamnar (r). 

Det alltmer ökade antalet fritidsbåtar ställer stora krav på 

skärgårdskonnnunerna och deras invånare. Ett sätt att i någon 

mån styra båtturismen och försöka minska irritationsmomenten 

är att erbjuda båtturisterna lämpliga hamnplatser och god ser

vice. Det kan dock ifrågasättas om huvuddelen av ansvaret och 

likaså kostnaderna bör läggas på konnnunerna. Erfarenhets-

mässigt kan redan konstateras att investeringskostnaderna ochg:)rvice. 

arrangemangen åtminstone inte direkt ger någon återbäring i 

form av pengar. Det vore därför nödvändigt att bidragsprocenten 
i allmänhet men för särskilt de ekonomiskt svaga kommunerna höjes. 

30. MILJbVARDEN 

Utgifter för ersättning av älg- och rådjursskador (f). 

Ltm Tage Bomans m.fl.finansmotion nr 42/1978-79. 

Till företyggande åtgärder ges bidrag för uppförande av stängsel. 

Av praktiska orsaker har bidragen utbetalats på grundval av redo

visade kostnader för inköp av nät. I normalfall uppgår denna 

kostnad till c. 50 procent av totalutgifterna, vilket utskottet 
anser vara en skälig bidragsandel. Utskottet föreslår därför 

förkastande av motionen nr 42/1978-79. 
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02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (r). 

Ltm Torvald Söderlunds m.fl.finansmotion nr 33/1978-79. 

Ltm Roald Karlssons m.fl.finansmotion nr 44/1978-79. 

I finansmotionen nr 33/1978-79 föreslås ombyggnad av väg och 

vägkorsning mellan Haga gård och Hjortövägens vägkorsning i 

ödkarby, Saltvik. Då landstinget vid behandlingen av årsstaten 

för 1978 omfattade ett anslag om 50.000 mk för en första etapp 

av detta vägavsnitts projektering och ombyggnad, anser utskottet 

skäligt att för det fortsatta arbetet beviljas i motionen för

utsatta 100.000 mark. 

I finansmotionen nr 44/1978-79 föreslås 300.000 mk för asfalte

ring av den s.k. Norra Sundsvägen. Utskottet konstaterar emeller

tid att vägen icke är i sådant skick att den kan asfalteras och 

motionen föreslås därför förkastad. Utskottet konstaterar emel

lertid även,att den är livligt trafikerad både som turistled och 

av lokaltrafik. Den borde därför sättas i sådant skick att den 

framdeles kan ytbeläggas. Ytterligare har av finansutskottets 

utredning framkommit att den på sina ställen är alltför smal och 

krokig för att medge rationellt underhåll. Erforderliga förbätt

ringar borde därför utföras för en framtida ytbeläggning, vilka 

åtgärder bör ske med bibehållande av nuvarande sträckning och 

utan att vägen förlorar sin karaktär. Utskottet föreslår att 

för ändamålet anslås 200.000 mark och att ytterligare 100.000 
mark kan utnyttjas av dispositionsmedel. 

Färjsundsbron. 

Enligt uppgift till utskottet kommer ombyggnad av Färjsundsbron 

att under år 1979 fordra ytterligare anslag om 500.000 mark. Ut

skottet har icke på basen av nuvarande uppgifter ansett sig kun

na höja anslaget. Ombyggnadsarbetet är dock så viktigt att det 

bör påbörjas fortast möjligt. Utskottet anser också att i års

staten upptaget anslag innebär bemyndigande att påbörja arbetet. 

Vä8Jyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

2. Färjfästen och bryggor. 

Ltm Elmer Janssons finansmotion nr 32/1978-79. 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl.finansmotion nr 35/1978-79. 

Färjfäste i Åva. Färjfästet i Åva befinner sig i dåligt skick 

och måste bl.a. av den anledningen viktbegränsas. Redan de åt

gärder med ny klaff som föreslås i landskapsstyrelsens fram

ställning innebär omfattande förstärkningsarbeten. Trafikpla
nen förutsätter ej heller att nyttfärj fäste skulle anläggas 

---------- -- ----~.~~~ 
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på annan plats i Åva .-~:t nuvarande färj fästet kommR ~~ledes 
användas för nu överskådlig framtid. Det är därför enligt ut

skottets uppfattning helt motiverat med ökat anslag för färj

fästets ombyggnad och förbättring. Anslaget har därför höt't:s 

med 220.000 mark till 300.000 mark. 

Pir i Hummelvik. Trålbåtarna i Vårdö saknar för nävarande egent

liga landningsbryggor och säkra hamnförhållanden. Nu utnyttjas 

det tidigare färjfästet i Hwnmelvik, som i nuvarande skick dock 

måste betecknas som ytterst otillfredsställande. Platsen är 

dock i övrigt lämpli~f(lr fiskebrygga.Då möjligheter finnes att 

med utnyttja där befintliga tidigare anläggningar anser 

utskottet det motiverat att i motionen föreslag:ea: arbetet ut

föres. Den föreslagna utbyggnaden kan också utnyttjas för ett 

färjfäste som eventuellt senare kan komma att byggas i Hummelvik. 

Utskottet föreslår därför att för ändamålet upptages 280.000 mk. 

10. ARBETSMASKINER orn ARBETSFORDON 

Anskaffningar av maskiner (r). 

Under detta moment föreslås anslag för erforderliga förnyelser 

av vägavdelningens maskinpark. Utskottet önskar i sammanhanget 

framhålla önskvärdheten av att landskapsmyndigheterna avväger 

arbetena i egen regi jämfört med entreprenader så~att också 

småföretagare och grävmaskinsförare ges möjligheter att 

också i fortsättningen arbeta inom vägbyggnads- och underhålls

sektorn. 

17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 

Flygfält (r). 

Vtm Olof Janssons finansmotion nr 53/1978-79. 

Utskottet anser att i fråga om den vidare planeringen av flyg

fält i skärgården bör klargöras var flygfälten skall placeras 

och byggas och såvitt det gäller i motionen avsett flygfält i 

Käkar bör Käkar kommuns utlåtande inhämtas och likaså klarläggas 

hur markfrågorna skall lösas. Enligt utskottets uppfattning 

bör grundförutsättningar föreligga på liknande sätt som i 

Kumlinge. Då i årsstaten för 1978 upptagits anslag för projek

tering av flygfält i Käka; föreslås nu föreliggande finans

motion angående anläggande av flygfältet förkasta . 

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 
Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (r). 

Med beaktande av den negativa utvecklingen i fråga om kollektiv-
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trafiken i glesbygdsområdena borde denna uppmuntras och stödas 

i görligaste mån. Med hänsyn härtill föreslår utskottet en ök

ning av anslaget med 25.000 mark till 50.000 mark. Beträffande 

användningsområdet hänvisar utskottet till motiveringen i be

tänkandet över förslaget till enskilda medel 1978 för mot

svarande, under 28.11.31, upptaget anslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte omfatta lanskapsstyrel

sens förslag till ordinarie årsstat för land

skapet Åland under år 1979 med följande änd

ringar samt bemyndiga landskapsstyrelsen att 

upptaga för årsstatens förverkligande erfor

derliga lån. 
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INKCMSTER 

Avdelning 14. Landskapsstyrel
sens förslag 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKCMSTERNA 177.235.496 

03. Förskott på statsanslag för skatte-
finansiell utjämning 177.233.496 

Inkomsternas totalbelopp 209.196.010 

~~==~~J]~~~I 

02. LANDSTINGETS KANSLI 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 

UTGIFTER. 

Huvudtitel 21. 

övriga löner och arvoden 

- Stenograf 

Huvudtitel 23. 

~~==~~1J~YQ~JJ~l1~~~~=rQEY~1I~J~~~~~ 

Allmänna byrån. 

03. POLISEN I JCMALA DISTRIKT 

22. Utrustning (f) 

08 . MOTORFORDONSBYRAN 

77. Projektering av halkövningsbana 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

83. Bostadslån (r) 

Huvudtitel 24. 

~~==rJ~~~~YQ~~J~~~~~=rQEY~1I~J~~~Ql'=~~ 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRADE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

88. Inköp av jordornråden (r) 

1=~~Q=Q~Z 

388.097 

269.097 

25.548 

20.394 

1.125. 768 

6.500 

482.969 

11.028 .000 

10. 500.000 

2.973.500 

300.000 

048 

Finansutskottets 
förslag 

1~Q=QQ~=~~~ 

180.002.996 

180.000.996 

211.963.510 

1=~~Q=Q~Z 

388.097 

269.097 

45.942 

1.128 .268 

) .9 .. 000 

497.969 

' . .!LS .000 

11. 528 .000 

. iTI./JJOO'.J)OO 

2.673.500 
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Huvudtitel 26. 

~~==~I~J~~J~g~~YQ~k~J~g~~~=gQBY~I~J~g~Q~~ 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 810.000 

51. Understödjande av idrott och fysisk fostran (r) 610.000 

27. ALLMANNA KULTIJRELIA UPPGIFTER 569.000 

50. Främjande av vetenskap,litteratur och konst samt 
understöd åt kulturella organisationer (r). 540.000 

Huvudtitel 27. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================== 
Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

84. Lån för förbättrande av exportprodukter och 
produktivitet samt för produktutveckling 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

01. Avlöningar (f) 

övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

Jordbruks byrån. 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV IANTBRUKET 

85. Jorddispositionslån (r) 

Huvudtitel 28. 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ========================================= 
Allmänna byrån. 

~~=~~~=Q~~ 

5.637.000 

100.000 

892.665 

380.165 

14.500 

6.125.000 

5.000.000 

02. VÄGAR 17.925.000 

77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på 
fasta Åland (r). 4.800.000 

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i 
skärgården (r). 4.220.000 

2. Färjfästen och bryggor 820.000 1.320.000 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån. 

18. U1VECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 25. 000 

21. Understöd för utvecklande av kollektivtra-
fiken (r) 25.000 

049 

910.000 

. :_710"000 

574.000 

545.000 

~~:§Z~=Q~~ 

5.737.000 

200.000 

912.665 

400.165 

34.500 

7.625.000 

6.500.000 

18. 725.000 

5.100.000 

4. 720.000 

50.000 

50.000 
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Utgifternas totalbelopp 

vägnar: 

050 
209 .196.010 211 . 963 . 510 

-----
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt leda

möterna Elmer Jansson, Rodrnar Söderlund och Torvald Söderlund . 


