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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning till Ålands
Nr 14/1972.
landsting med förslag till femte tillägg
till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten
för landskapet Åland under år 1971.
Förevarande budgetframställning föranleds av behov och anslagsäskanden, som framkommit sedan landskapsstyrelsen i november 1971 avgav förslag till fjärde tilläggsbudget.
Budgetförslaget omsluter totalt 1.561.754 mark. På inkomstsidan
har huvuddelen av budgetens omslutning eller cirka 1~3 milj . mark
upptagits så som förskott för 1971 närmast på grund av det tilläggsanslag som till tidigare beviljat förskott erhölls under sagda år.
övriga poster på inkomstsidan har i denna tilläggsbudget observerats
under de moment där inkomster i nämnvärd grad influtit utöver tidigare budgeterade anslag. Såsom inkomst under 6 avd.1:5 har upptagits
inbetalningen av landskape't s enskilda medel för vid avräkningen för
1969 såsom ordinarie utgifter icke godkänt belopp. Inkomstsidan i övrigt har icke ansetts erfordra detaljmotivering.
I ordinarie årsstateD inklusive tilläggsbudgeter .för 1971 upptagna
utgifter stiger med förevarande tilläggsbudget till 49.822.719 mark.
Nu föreslagna utgiftstillägg motiveras närmare nedan i detaljmotiveringen.
Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen
att Landstinget måtte antaga följande
femte tillägg till landskapet Ålands ordinarie inkomst- och utgiftsstat för år
1971.
Mariehamn, den 15 mars 1972.
På
tyrelsens vägnar:
Lantråd

I
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V tillägg - 71
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I N K 0 MS T E R

1-6 Avd.

1 Avdelningen.

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

I. Skatter och avgifter av skattenatur.
2. Apoteksavgifter .

o
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3. övriga skatter och avgifter av skattenatur •......

37.000
20.000

Summa I kap. 57.000
Summa 1 Avdelningen 57.000
3 Avdelningen.

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

I. Inkomster av blandad natur.
Ålands yrkesskola.
14. Inkomster av arbetsyerksamheten ......•.•.........

23.000

Kommunikatio:nsväsendet.
36. Bilregister-byråns inkomster . .......... . ... . ..... .

31 . 500

Övriga inkomster.
41. Hyresinkomster från genomgångsbostäder .... .. .... .
Summa I kap. 66.500
Summa 3 Avdelningen 66 .5 00

12.000

5 Avdelningen.

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

I . Inkomster av understödslån.
2. Räntor

95.000
Summa I kap. 95.000
Summa 5 Avdelningen 95.000
6 Avdelningen.

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

I. Finansieringsinkomster .
Avräknings- och ränteinkomster samt lån.
1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning:
a) förskott för år 1971 . • .. ... .. . ..... . .......... 1.314.694
5. Inbetalningar av landskapets enskllda medel för
vid avräkningen såsom ordinarie utgifter icke
28.560
godl-cända belopp ............ . .... . . .. . ........... .
Summa I kap. 1. 343.254
Summa 6 Avdelningen 1 .343. 254
Summa inkomster mk

1. 561.754

=================================
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U T G I F T E R
l=~MX~~~~~~1g==~gggg~~g~~~=
I. Allmänna landstingskostnader.
1. Landstingsmännens arvoden , dagtraktamenten och
resor (förslagsanslag) •.... .. . ... ....•.... . .......
Summa I kap. 71 . 500
Summa 1 Huvudtiteln 71.500

1-5 Ht.

71 . 500

~=~M~~~~~~1g==~~~g~gggg~~~~~g~g .

I. Centralförvaltningen.
12.000

6. Diverse utgifter
Summa I kap. 12.000
Summa 2 Huvudtiteln 12.000
~=~~~~~~~~1g==~g~~gX~g~g~~~·

I. Polisinrättningen i Mariehamn.
2. Beklädnads bidrag ............................. , . . . .
7. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon .. .
9. Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrättningen
Summa I kap. 1.320

670
500
150

II. Polisväsendet på landet.
2. Beklädnads bidrag ..
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4. Telefonkostnader ..
6. För polishäkten och vaktkontor .............•......
o ••

9. Diverse utgifter ....

o

o •••

o

••••

o

o

o
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0

o
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o
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••

0

0

••••

0

o.

0

1. 000

130
1.500
100

Summa II kap. 2.730
Summa 3 Huvudtiteln 4.050
~=~~x~~~~~~1g==~~1gg;=g~~=gJ~~x~~~·
IV. Ålands tuberkulosbyrå.
4. Terapiutgifter
Summa IV kap. 5.500
Summa 4 Huvudtiteln 5.500
0000000000

0
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5. 500

~=~~~~@~~~~1~==~g~~~X~gg~g~g;=gg~=g~1~g~g~g~~g~g~~~~

I. Ålands lyceum.
9. Underhåll av inventarier ......................... .
Summa I kap. 10

10

f

I
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- 4 II. Folkskolväsendet.

1 1

Landskapsbidrag för folkskolväsendet.
7. Understödsanslag för folkskolorna på landet (förslags ans lag)
o
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5 Ht.
I

"

Q

Särskilda utgifter för folkskolväsendet.
13. Diverse utgifter
Summa II kap. 239.700

•oooooooooooooooooooooooooooooQoeo

V. Ålands

7, Diverse utgifter

•

•00••••

238 . 500

1.200

s~ömansskola.

0000000000000000000000000000•0••••

9. Tryckningskostnader

0000••000

0

•

•00000

0

•

0

I

00•

750
50

Summa V kap . 800
VI. Ålands vrkesskola.
8. Undervisningsmateriel ...... ...... ... .. , .. ....... ..
390
Summa VI kap. 390
VII. Bidrag till landskapets enskilda läroanstalter .
1. Ålands folkhögskola (förslagsanslag) .. ..... ...... .
37 . 000
Summa VII kap. 37.000
VIII. Ålands lantmannaskola.
3. Städning
4. Undervisningsmateriel . .... ... . . . .. . . ...... .... . . ..
5. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Underhåll av fastigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Underhåll av inventarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skollägenheten på Jomala gård.
14. Skollägenhetens utgifter (förslagsanslag):
Driftsutgifter . . . .... ... .......... .. .. 118.700
Inkomster
100.476
Summa VIII kap. 21.164

X. Ålands husmodersskola.
3. Undervisningsmateriel och arbetsredskap .......... .
5. Diverse utgifter
Summa X kap . 70
XIV. Hotell- och restaurangutbildning.
1. Understöd för hotell- och restaurangutbildning
Summa XIV kap. 33.850
Summa 5 Huvudtiteln 332.984

850
100
960
380
650

18.224

60
10

33.850

263
- 5 -

g=~~~~~~~~~~~==~~~~~~g~~g~=~~~jg~~~=
II. Ålands försöksstation.

6-7 Ht.

4. Driftskostnader ..
7. Värme och lyse (färslagsanslag) .........•..•... . ...
Summa II kap. 2.720
III. Fisket.
4, Fiskodlingsverksamhet ............. .. ...... .... ... ..
Summa III kap . 300
o.

o

o
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IV. Skogsbruke t .
7, Arrende för plantskolans område.......... .. ........
Summa IV kap. 110

70
2.650

300

110

V. Övriga näringar.
8. Stöd för näringsverksamhet i utvecklingsområden (för s 1 ags ans 1 ag ) . . . . .
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•

•
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9. Kostnader för utvecklingsarbetet ....... . .......... .
Summa V kap. 51.700
Summa 6 Huvudtiteln 54.830

44.300
7.400

1=~~~~~~~~~~~==~g~~~~~g~~g~gX~g~g~~~·

II. Väghållningen.
1. Underhåll av landsvägar och bygdevägar:
a) vägunderhållet (förslagsanslag) ......
b) färjhållningen (förslagsanslag) ......
Summa II kap. 520.000

360 .000
160 . 000

III. Skärgårdskommunikationerna.
1. För upprätthållande av trafik i skärgården (förslagsan s 1 ag ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
Summa III kap. 150.000
IV . Vägavdelningens byggnader och inventarier.
1. Underhåll av byggnader ...... . ...................... .
Summa IV kap. 2.750

520.000

15 0 . 0 0 0

2.750

V. Särskilda anslag.
Motorfordons trafiken.
4. Kontorsmateriel och diverse utgift er .... ..... . . ....
Summa V kap. 750
Summa 7 Huvudtiteln 673.500

750
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8-10 Ht .

II. Arbetsförmedlings - och yrkesvägledni ngsverksamheten.
Ålands arbetsf örmedlingsbyrå
3. Kontorsmateriel, telefon och diverse utgifter
Summa II kap. 1.400
Summa 8 Huvudtiteln 1 . 400

~=~hlXMg~~~~~~==~~X~~~~=§~~~§~ ·
I. Pensioner och av landskapet i egenskap av arbetsgivare erlagda sociala utgifter.
4. Pensionsavgifter för arbetstagare i kortvariga a rbets förhållanden (förslagsanslag) ... . . .. . .. ...... . .. . ..
Summa I kap . 9.700
1.

3.
4.
12.

1 . 400

9 . 700

II. Särskilda anslag.
På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna såsom
6.000
särskilda poster i budgeten (för s lagsanslag) .... .. .
Utgifter för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) ... .
4.000
Kornmitteer och sakkunniga (förslagsanslag) . . .. . .. . .
7 . 500
Av landskapslagen om reglering av byggn~sverksamheten
föranledda kostnader (förslagsanslag) .. ...... . . .. ..
30.000
Summa II kap . 47.500
Summa 9 Huvudtiteln. 57.200
JQ~g~g~t~tg1g~=Jg~g§tg~~gg§gtg!~tg~.

I. Landskapsstyrelsen.
1. Anskaffning av inventarier
Summa I kap. 1 . 500

1. 500

III. Undervisnings- och bildningsväsendet.
9. Ålands kvinnliga hemslöjdsskola fö :i;: -anskaffning av
in ven tar i

er
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10, Ålands husmodersskola för anska ffning _av inventarier

70
50

Summa III kap . 1 20
IV . Näring arnas främjand e.
4. Ålands försöksstation för pl aneringsarbeten och nyanskaffningar av ma skiner ...... . .... . .... .. ..... . . .
6. För sysselsättningens t r yggande . ..... ... . . .. .. . ... .
Summa IV kap . 3.1 5 0

1. 750
1. 400

26.5
- 7 -

10-11Ht.

V. Kommunikationsväsendet.
1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reservationsanslag)
Summa V kap. 310.000
Summa 10 Huvudtiteln 314.770

I

310.000

I. Näringarnas främjande.
Skogsbruket.
7. Lån för skogsförbättringsarbeten ................ , ..
Summa I kap. 33.520
Summa 11 Huvudtiteln 33.520
Summa utgifter

mk

33.520

1.561 . 254

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

2 56
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UTGIFTER.
1 Huvudtiteln. Landstinget.

===========================
I. Allmänna landstingskostnader.
1 Ht. I ~ 1 .

Landstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och resor (f).
Tillägg 71.500 mark.
Landstinget sammanträdde under 1971 under sammanlagt
97 sessionsdagar varjämte utskotten därtill sammanträdde
under tider då landstinget var ajournerat varför under
momentet fordras ett tillägg om 71.500 mark .

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen.

==================================
I. Centralförvaltningen.
2 Ht. I : 6.

Diverse utgifter.
Tillägg 12.000 mark.
Genom utökade förvaltningsuppgifter har kostnaderna för
kontorsmateriel 9 papper etc. stigit utöver tidigare förutsatt belopp.

3 Huvudtiteln. Polisväsendet.

=============================
I. Polisinrättnil}gen i Mariehamn.
3 Ht.1:2.

Beklädnadsbidrag.
Tilläg~

670 mark.

Kostnaderna för landskapets andel enligt det nya systemet f ·ö r

erläg8~nde

av · beklädnads bidrag har icke kunnat

berä knas tillräckligt noggrant och fordrar ett tillä gg
om 670

3 Ht. I: 7.

mark~

Drifts- och unoerhållskostnader för motorfordon.
Tillägg 500 mark.
Kostnaderna för underhå ll av polisinrättningens motorfordon har genom ökat antal körkilometer stigit utöver
tidigare berä knat. Observeras bör även att den ena av
polisinrättningens bilar p å grund av å lder och förslitning föranleder s törre underhå ll än tidigare.

3 Ht.I:9.

Till landskapsstyr elsens

di~position

för polisinrättningen.

Tillägg 150 mark.
Motiveras av under å ret utförda undersökningar och resor.

- 9 -

267

II. Polisväsendet på landet.

3 Ht.II:2.

Beklädnadsbidrag.
Tillägg 1.000 mark.
Motivering som under 3 Ht . I:2.

3 Ht.II:4.

Telefonkostnader.
Tillägg 130 mark.
Motiveras av ökat antal samtalsenheter för de av landskapet bekostade telefonerna.

3 Ht.II:6.

För po lishäkten och vaktkontor.
Tillägg 1.500 mark.
Tidigare anslag har varit för lågt beräknat med hänsyn
till att landskapet nu upprätthåller fyra vaktkontor.

3 Ht . II:9.

Diverse utgifter.
Tillägg 100 mark.
Motiveras av smärre icke förutsatta kostnadsökningar.
4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvård.

===================================
IV. Ålands tuberkulosbyrå.
4 Ht.IV:4.

Terapiutgifter.
Tillägg 5.500 mark.
Utgifterna för mediciner vid tuberkulosbyrån har stigit
väsentligt under år 1971 . Anledningen härtill ä r framförallt att man under året övergått till nya mediciner 1
som är effektivare men även flera gånger dyrare än de
som . tidigare använts. Därtill kommer att antalet tuberkulospatienter, som v årdas utom sjukhuset ökat.
5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet.

====================================================
I. Ålands lyceum.
5 Ht . I :9.

Underhå ll av inventarier.
Tillägg 10 mark.
Avser en mindre tidiga re icke förutsedd kostnadsökning.
II. Folkskolväsendet.
Landskapsbidrag för folkskolväsendet •

.2..Ht.II:7.

Understödsanslag för folkskolorna på landet (f) .
Tillägg 238.500 mark.
Anslaget påföres lagstadgade bidrag i form av dels förskott och dels utbeta lninga r baserade på slutregleringar
av folkskolkostnad e r för föregående år. Sistnämnda har under 1971 uppgå tt till hö gre be lopp än tidigare beräknats.
Därtill har utbetalats ökade förskott till försö k sgrundskolans högstadium i Finström.

2G
- 10 Särskilda utgifter för folkskolväsendet.
Diverse utgifter.
Tillägg 1.200 mark.
Motiveras av extra kostnader i samband med undersökningar och åtgärder för grundskolans införande.
V. Ålandss~ömansskola.
Diverse utgifter.
Tillägg 750 mark.
Motiveras av oförutsedda kostnadsökningar.
Tryckningskostnader.
5 Ht. V~ 9.
Tillägg 50 mark.
Motivering som ovan.
VI. Ålands yrkesskola.
5 Ht. VI~ 8. Undervisningsma teJ::·iel.
Tillägg 390 mark.
Motiveras av smärre icke förutsedda kostnadsökningar.
VII. Bidrag till landskaEets enskilda läroanstalterw
5 Ht.VII:1. Ålands folkhögskola (f).
Tillägg 37.000 mark.
Bidraget för Ålands folkhögskola ur ordinarie medel för
1971 har beräknats till ca. 237.000 mark. Ökningen
jämfört med tidigare budgeterat anslag motiveras av
utvidgad verksamhet, ökade lönekostnader samt särskilda
nyanskaffningar.
VIII. Ålands iantmannaskola.

5

Ht.VIII~3.Städning.

Tillägg 850 mark.
Motiveras av ökat antal timmar för städning, genom intensivare kursverksamhet samt de förhöjningar i fråga om
lönen som förekom 1971 och tidigare icke förutsatts.
5 Ht.VIII:4.Undervisningsmateriel.
Tillägg 100 mark.
Avser komplettering av facklitteratur för kursverksamheten.
2.. Ht. VIII~ 5. Diverse utgifter.
Tillägg 960 mark.
För höstterminen 1971 och för kursverksamheten annonserades
om skolans verksamhet mera än tidigare.
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- 11 Ht.VIII:9.Underhåll av fastigheten.
Tillägg 380 mark.
Motiveras av underhållsreparation i skolans pannrum.
5 Ht. VI::0:~10 Underhåll av inventarier.
Tillägg 650 mark.
Motiveras av kostnader föranledda av påpekanden i samband med brandsyn i anledning varav anskaffats brandsläckare och brandstegar.
Skollägenheten på Jomala gård.
5 Ht.VIIT:14 Skollägenhetens utgifter (f).
Driftsutgifter 118.700 mark
18.224 mark.
Inkomster
100.476 mark.
Tillägg 18.224 mark.
Utgifterna vid skollägenheten på Jomala gård har under år
1971 stigit till 118.700 mark mot beräknade 96.250 mark.
Inkomsterna å andra sidan beräknades ursprungligen till
107.160 mark men har stannat vid ca. 100.500 mark. Skollägenheten utvisar sålunda ett underskott i driftsresultatet om ca. 18.200 mark mot ett beräknat överskott om
ca. 10.900 mark. I anledning av detta fordras att det nu
konstaterade underskottet upptages på utgiftssidan i
sin helhet.
Beträffande löner, som stigit till 7.635 mark utöver
beräknat belopp? motiveras skiljaktigheten med större
löneförhöjningar än beräknat samt även en ökad arbetsk:r·aftsinsats för specialväxtodlingen. Övriga löpande
utgifter för skollägenheten har överskridits med
14.800 mark. Anledningen härtill är att skollägenheten
under 1971 för första gången odlade de arrenderade markarealerna på Kastelholm. Då näringsbalansen i dessa jordar
är synnerligen undermålig fordrades en grundkalkning jämte grundgödsling till en kostnad om ca. 14.000 mark. Vidare betalades under år 1971 plantor och plantering av
vinbär på ett ca. 2 ha stort område till en kostnad om
5.500 mark varjämte i försökssyfte odlades lök i s.k.
paper-pots för en kostnad om 4.000 mark.
X. Ålands husmodersskola.
Undervisningsmateriel.och arbetsredskal2_.
Tillägg 60 mark.
Avs~r smärre icke förutsedda kostnadsökningar.

2?D

- 12 Diverse utgifter.
Tillägg 10 mark.
Motivering som ovan.
;!fIV. Hotell- och restaurangutbildning.

5

Ht.XIV~1.

Understöd för hotell- och restaurangutbildning.
Tillägg 33.850 mark.
Beträffande situationen Jör hotell- och restaurangutbildningen hänvisas till redogörelsen i den redan avgivna första tilläggsbudgeten för 1972. Kostnaderna för hotell- och restaurangutbildningen för 1971 har sålunda utgivits i form av bidrag, vilka påförts 5 Ht.XIV:1. Genom
att bl.a. hyran även betalas av den för hotell- och restaurangutbildningen stiftade föreningen har det tidigare
under moment 1 upptagna anslaget visat sig otillräckligt
och erfordrar ett tillägg om 33.850 mark.
6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.

=====================================
II. Ålands försöksstation.

6

Ht.II~4.

Driftskostnader.
Tillägg 70 mark.
Motiveras av mindre oförutsedd kostnadsökning.

6

Ht.II~7.

Värme och lyse (f).
Tillägg 2.650 mark.
Motiveras av de stegrade bränslekostnaderna samt utvidgad
verksamhet.

III. Fisket.
6 Ht.111~4. Fiskodlingsverksamhet.
Tillägg 300 mark.
Avser mindre icke tidigare förutsedda kostnader.

6 Ht.1V~7.

IV. Skogsbruket.
Arrende för plantskolans område.
Tillägg 110 mark.
Motiveras av förhöjt arrende.
V. Övriga näringar .

.§.Ht.v~8.

Stöd för näringsverksamhet i utvecklingsområden

(f).

Tillägg 44.300 mark.
Tidigare.anslag har beräknats för lågt med beaktande av
att stödåtgärderna i form av räntegottgörelse inleddes
1970 och att 1971 beviljade gottgörelser innebär en fördubbling av utgifterna. Det lånekapital f?5r vilket räntegottgörelse under 1971 be~iljats har icke 5verstigit den
av landstinget angivna ramen om 2 milj. mark.
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Kostnader för utvecklingsarbetet.
Tillägg 7.400 mark •
.
Motiveras med kostnaderna för utvecklingsarbetet och särskilt tryckningen och arbetet med utvecklingsdelegationens
utvecklingspolitiska program 9 betänkande nr 2 1 so!n blev
vidlyftigare och medförde mera arbete än beräknat.
.

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet.

======================================
II. Väghållningen.
7 Ht.11:1. Underhå ll av landsvägar och bygdevägar:
a) Vägunderhållet (f)
Tillägg 360.000 mark.
b) Färjhållningen (f).
Tillägg 160.000 mark.
Summa tillägg 520.000 mark.
a) Vägunderhållet.
Under den milda vintern 1971 har förberedande arbeten
och förstärkt underhåll utförts. UtföTda arbeten ger
ett bättre utgångsläge för vägunderhållet under 1972 och
den intensivare trafik som då förväntas men kostnaderna
har samtidigt stigit utöver de tidigare~räknade. Ökningen för vägunderhållet utgör knappa 7 %.
b) Färjhållningen.
Tillägget om 160. 000 mark motiveras av i jämförelse med
budgtmotiveringen, utvidgade turlistor för bl.a. Viggen 1
Ejdern och Seglinge.
11I. Skärgå,rdskommunikationerna.
7 Ht.1II:1. För u~prätthållande av trafik i skärgården (f).
Tillägg 150.000 mark.
Erforderligt tilläggsanslag motiveras med följande
- Den milda vintern medförde att den subventionerade
trafiken upprätthölls under längre tid ä n tidigare för~
utsatts.
- La:ndskapsstyrelsen beslöt om subventionering av linjer
till Bergö och Simskäla samt för MS Klara 1 på södra linjen 1
utöver vad som tidigare budgeterats.
- Före detta tjänstebåten som trafikerar Simskäl,a fbTd:-rade
is;:tå:n:d..sä~~ning_ .f-Or, ·passagerartrafik samt :ko.pg:ix.föet;'h;ydring.
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7 Ht.IV:1.

7 Ht.V:4.

- Ms Tärnan drabbades under året av bottenhaveri och
kostnaderna påfördes det-ta.moment. Som substitut under
Tärnans reparation var vägavdelningen tvungen att sjösätta redan upplagd båt.
- För Ms Tärnans trafik med utvidgad turlista och angöring av Asterholma och Björkö erfordrades avlöning
av dubbel besättning.
- På detta moment har kostnaderna för 11 trosskarlarna"
vid de bryggor, som angöres av Ms Kumlinge betalats.
- Staten upphört med de'. kostnadsfria godstransporterna
från Mariehamn till Lår 0 näs och vice versa av Ms Arandas
laster har kostnaderna härför övertagits av landskapet.
IV. Vägavdelningens bxggnader och inventarier.
Underhåll av byggnader.
Tillägg 2.750 mark.
Motiveras av oförutsedda kostnader i samband med reparation och underhåll av vägavdelningens byggnader.
V. Särskilda ansla~.
Motorfordonstrafiken.
Kontorsmateriel och diverse utgifter.
Tillägg 750 mark.
Den ökade bilparken har fordrat särskilda nyanskaffningar
av kontorsmateriel? blanketter etc.
8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter.

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

II. Arbetsförmedlings- och yrkesvägledningsverksamhetsn.
Ålands arbetsförmedlingsbyrå.
8 Ht.II:3.
Kont_orsmateriel, telefon och diverse utgifter.
Tillägg 1.400 mark.
Motiveras av utgifter för blanketter, telefon etc.för den
utökade verksamheten vid arbetskraftsbyrå:n.

9 Huvudtiteln. Diverse tanslag.

==============================
.2_ Ht. I: 4.

I. Pensioner och av landskapet i egenskap av arbetsgivare
erlagda sociala utgifter •
Pens i o:ns avgifter för arbetstagare i ·kortvariga ar bet sf örhålland en ( f) •
Tillägg 9.700 mark.
Antalet arbetstagare med pension enligt KAPL har varit
större än tidigare beräknat.

7
-15II. Särskilda anslag.
9 Bt.II:l. På lag grundade utgifter9 vilka icke är .. up-etagna såsom
särskildF poster i budgeten (f).
Tillägg 6.000 mark.
Det för 1971 förhöjda anslaget avsåg kostnader i samband
med landstingsvalet. Enligt landskapslagen om landstingsoch kommunalval skall landskapet ersätta hälften av vissa
kostnader som kommunerna haft vid valförrä ttningen. På
basen av hittills granskade redovisningar kommer kostnaderna att stiga till c. 31.000 mark.
9 Ht.II:3. Utgifter för Ålandsdelegationen (f).
Tillägg 4.000 mark.
Momentet avser arvoden till ledamöterna i Ålandsdelegationen
för handläggningen av avräkningen mellan landskapet och
staten. De senaote avräkningarna har varit mer omfattande
än tidigare .
9 Ht.II:4. Kommitteer och sakkunniga (f).
Tillägg 7.500 mark.
Motiveras av den omfattande och ökade kommitteverksamheten.
9 Ht. II:l2. Av landskap slagen om reglering av byggnadsverksamheten föranledda kostnader ( f).
Tillägg 30.000 mark.
Tillägget föranledes av att bokslutet för 1971 påföres
bidrag för regionpla~eringen såväl 1970 som 1971.
10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.

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

III. Undervisnings- och bildningsväsendet.
10 Ht. III: 9.Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning av inventarier.
Tillägg 70 mark.
Avser mindre· oförutsedd kostnadsökning.
10 HtJII:lO.Ålands husmodersskola för anskaffning av inventarier.
Tillägg 50 mark.
Motivering som ovan.
IV. Näringarnas främjande.
].O Ht. IV: 4. Ålands försöksstation för planeringsarbeten och nyanskaffningar av maskiner.
Tillägg 1.750 mark.
Motiveras av utökad försöksverksamhet.
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10 Ht.IV:6.

10Ht.V:1.
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För syssels~ttningens tryggande.
Tillägg 1.400 mark.
Genom vissa kostnader för grundläggningsarbeten och tillläggsanskaffningar till den bastubyggnad innefattande
även förvaringsutrymmen, som uppförs vid mottagningsbostäderna har tidigare anslag visat sig otillräckligt.
V. Kommunikationsväsendet.
Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten--(r).
Tillägg 310.000 mark.
För vägförbindelse till och färjfästen för Simskäla-Sandö-Vårdö
inleddes budgetering i 1968 års ordinarie
årsstat med ett anslag om 270.000 mark. Totalkostnaderna
kalkylerades vid denna tidpunkt till 820.000 mark. Anslaget beräknades även delvis täcka kostnaderna för inköp
av färja. Sedan förenämnda kalkylering utfördes har den
allmänna kostnadsstegringen,påverkat totalsumman. Kostnaderna för slutförandet av hela projektet beräknas
i dag till 1.130.000 mark. Arbetet och anskaffningarna
är dock i huvudsak slutförda. Slutsumman har påverkats
av att den begagnade färjan som inköptes för Simskäla,
nämligen Ms Viggen, steg till ett pris om 120.000 mark.
Fördyrande har även varit att arbetsfolk inte funnits
att få på platsen. Åt de anställda har erlagts dagtraktamente och på arbetsplatsen uppförts en tillfällig bostadsbarack. Erforderligt tilläggsanslag utgör 310.000
mark.
11 Huvudtiteln. Understödslån.

==============================
11

Ht.I~7.

I. Näringarnas främjande.
Skogsbruket..:..
Lån för skogsförbättringsarbeten.
Tillägg 33.250 mark.
Anslaget har överskridits då vid fördelningen av ·1971
års medel förutsatts att från tidigare skulle kvarstå
ofördelade anslag.

