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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 17/1969.
l andsting med förslag till första tilllägg till ordinarie inkomst- och utgiftssta ten för landskapet Åland under år 1969 .
Föreliggande tilläggsbudget h a r föranletts av anslagsäskanden och
behov, vilka uppkommit efter det landskapsstyrelsmavgivit framställning
a vseende ordinarie budgeten för 1969. Tilläggsbudgetens slutsumma är
84 . 000 mark. Utgifte rna balanseras på inkomstsidan av anslaget för skattefi nansiell utjämning.
I övrigt redogöres i detaljmotiveringen närmare för de olika budgetposterna.
Hänvisande härtill föreslår landskapsstyrelsen
a tt Landstinget måtte antaga följande
förslag till första tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland under år 1969 .
Mariehamn, den 14 mars 1969.
vägnar:

1

I saksson
Landskapskamrer

);44~ ,

Henrik Gustafsson.
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3 Avdelningen.

-----------------------...---I. Inkomster av blandad natur.
Ålands lantmannaskola.
2lb) Överskott av driften vid skollägenheten på Jomala gård
Summa I kap.
SU111illa 3 Avdelningen 6 Avdelningen.

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

1.

I. Finansieringsinkomster.
Avräknings~ och ränteinkoruste~.
Statsanslag för skattefinansiell utjämning
Summa I kap. 84.000
Summa 6 Avdelningen 84.000

84.000

SU1lli1la inkomster mark

84.000

-----------------------------------U T G I F T E R.
6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.

=·=====================================
I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten.
22. Kostnader för allmän lantbruksräkning
Summa I kap. 7.000
II. Ålands försöksstation.
4. Drifts,kostnader ..
Summa I I kap. 3.500
Summa 6 Huvudtiteln 10.500
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7.000

3.500

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet.

=====================================
1.

II. Väghållningen.
Underhåll av landsvägar och bygdevägar:
d) understödjande av bilfärjetrafik Vårdö-Gustavs ..... .
Summa II kap. 50.000
Summa 7 Huvudtiteln 50.000

50.000

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.

====================================
1.

II. Hälso- och sjukvården.
Ålands centralsjukhus för ny- och återanskaffningar ....
Suimna I I kap. 12.000

12.000

7
-3III •. Undervisnings- och bildning;sväsendet.
17. Ålands sjöfartsläroverk för trappbelysning •.........• ~··
Summa III kap. 5.000
IV. Näringarnas främjande.
4. Ålands försöksstation för anskaffning av maskiner
Summa IV kap. 6.500
Summa 10 Huvud.titeln 23.500
STuTiilla utgifter mk

5.000

6.500

84.000

============================·==========
Detaljmotivering.

I N K 0 M S T E R.
3 Avdelningen.

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

I.· Jnkomster av blandad natur.

Ålands lantmannaskola.
3.)~Jl'.d.;cJ;21b .. Ö_Y.erskott av driften vid skollägenheten på Jomala gård.
(Momentet nytt).
Anslag
mark.
Driften vid skollägenheten beräknas under år 1969 lämna överskott. För vederbörlig redovisning av överskottet föreslås
ett.nytt moment. I fortsättningen avses att i budget och
bokslut endast redovisa brist på utgiftssidan och överskott
på inkomstsidan dock så att bruttodriftsutgifter respektive
-driftsinkomster upptages vid vederbörande moment utom kolumn

U T G I F T E R.
6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.

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

2 Ht.I:22.

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten.
Kostnader för allmän lan.tbruksräkning. (Momentet nytt).
Anslag 7.000 mark.
Enligt lagen om lantbruksstatistik förrättas sommaren 1969
en allmän lantbruksräkning. Landskapsstyrelsens lantbruksavdelning kommer att för landskapets del handha övervakning
och ledning·
av de i kommunerna tillsatta nämnderna för
lantbruksräkningen. De för lantbruksräkningen på landskapet
fallande kostnaderna beräknas till 7.000 mark.

-46 Ht.II:4.

I I. Ålands försöksst~tion.
Driftskostnader.
Tillägg 3.500 mark.
Av årets försöksodlingar med chipspotatis har hittills gjorts
33 provkokninga:rjmedan 66 återstår.Kokningarna har utförts
med lånad utrustning 9 som dock måste återställas den 1 april. De sista provkokningarna 9 33 partier, skall ske i slutet av april. Då importlicens nyligen beviljats för färdig
chips från Danmark för en marknadsundersökning av avsättningsmöjligheterna är det skäl att intensifiera även försöksverksamheten på odlingssidan. Under året är det också avsikten att få igång odling av utsädespotatis för 1970 års behov.
För genomförandet av detta program föreslås maskinansknffningar under 10 Ht.IV:4 medan övriga kostnader för försöks~
verksamhet innefattande utsäde och studieresor till Danmark
och inom landskapet före.slås påföras förevarande moment.
7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet.
=====================~===============

7 Ht.II:l.

II. Väghål!,_niJ;l5~n.
Underhåll av landsvägar och bygdevägar.
d) understödjande av bilfärjetrafik Vårdö-Gustavs.
Tillägg 50.000 mark.
Kostnaderna, främst beroende på avtalsenliga löneförhöjningar9 beräknas stiga med 10 % jämfört med 1968 års siffror.·
Då årets avtal för skärgårdsfärjan dessutom förutsätter en
mindre utökning av antalet turer erfordras ytterligare
50.000 mark utöver tidigare budgeterat anslag.
10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.

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

lO

lQ

II. Hälso- och sjukvården.
Ht.II:l. Ålands centralsjukhus för ny- och återanskaffningar.
Tillägg 12.000 mark.
I budgeten för 1969 upptogs 12.000 mark för inköp av särskild
apparatur för mätningar vid sköldkörtel- och blodsjukdomar.
På grund av ofullständig offert uppstod en felräkning :på
10.000 mark. Dessutom föreslås 2.000 mark för en dikteringsapparat.
III. Undervisnings- och bildningsväsendet.
Ht.III:l7.Ålands sjöfartsläroverk för trappbelysning. (Momentet nytt).
Tillägg 5.000 mark.

-5Föreslås för belysning av trapporna upp till skolan, vilka
vintertid är direkt farliga på grund av nedisning. Anslaget
är egentligen av den natur att det bort observeras i huvudbudgeten. Då emellertid ett anslag i 1970 års budget medför
att belysningen icke skulle kunna utföras till vintersäsongen har landskapsstyrelsen ansett skäl föreligga att nu föreslå erforderligt belopi». :·e. ·- ~ oOS -··· ~:. :_·~- ,... -.,

Näringarnas främjande.
Ålands försöka.station för anskaffning av maskiner.
Tillägg 6.500 mark.
Avser en elektrisk automatisk skivningsmaskin 3.700 mark,
termostatstyrd flottyrkokare 1.800 mark samt elektrisk skalningsmaskin 1.000 mark.
Se i övrigt motiveringen under 6 Ht.II:4.
IV~

10 Ht.IV~4.

·~ t

