
1974-75 Lt. Ls framst. nr J 7 , . 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAM$TÄLLNIN(} 

till Landstinget med förslag till fjärde 

tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1974. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till fjärde tiiläggsbudget för år 1974. 

i 
I 
I, 

I denna tilläggsbudget upptas bl~a. anslag för inköp av m/s Tre Måsar, , 

anslag för projektering av persorlalbostad vid Ålands försöksstation, 

tilläggsanslag för upptörandet av läkarbostäder vid Ålands centralsjuk

hus och renovering av avdelningar vid sjukhuset samt anslag för grund

reparation av personalbostad vid Jomala gård11 

Ersättning för skördeskador. 

Då regeringen ännu inte överlämnat sitt förslag rörande ersättning 

för skördeskador till riksdagen har landskapsstyrelsen inte i d~nna 

tilläggsbudget upptagit något anslag för ersättande av skördeskador. 

Landskapsstyrelsen kommer dock att snarast möjligt i tilläggsbudget 

uppta erforderliga medel så snart ersättningsgrunderna klarlagts. 

LandakapetB aFbetsta~a~es :semeBterf'råg~ 

Ifråga om semeste~ för landskapets arbetstagare och funktionärer 

föreslår landskapsstyrelsen att stadgandena i landskapslagen den 28 mars 

1974 om semester för landskapets tjänstemän (ÅFS 27/74) i tillämpliga 

delar även skall gälla ovannämnda personal i arbetsavtalsförhållande. 

Vid beräkning av semesterns längd skall beaktas tiden för anställning 

i landskapets eller statens tjänst i arbetsförhållande eller tjänste

förhållande samt den tid vederbörande i huvudsyssla har tjänstgjort 

vid kommun, kommunal centralorganisation eller sammanslutning av kommu

ner. Förutsättning f'ör att tidigare anställnings- och tjänstgöringsti

der skall beaktas är dock a~t vederbörande före semesterns början utan 

avbrott varit anställd i landskapets tjänst under minst 6 månader. De 

nya semesterbell!tämmelserna föreslås gälla från och med 1.4. 1974 och 

tillämpas även för den semester eller semesterersättning som bestämmes 

på basen av det semesterkvalifikationsår som utgick 31.3. 1974. 

Sedan senaste tilläggsbudget verkställda justeringar av tjänstemän

nens löner framgår av bilagd tjänsteförteckning. 
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Tilläggsbudgeten omfattar utgifter till ett sammanlagt belopp av 

4.663 . 700 mark. 

Inkomsterna upptar förutom anslag för skattefinansiell utjämning 

endast inkomst på två moment . 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detaljmotive

ring får lanclskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga fö1jande 

förslag till fjärde tillägg till ordi

narie årsstaten för landskapet Åland un

der år 1974 samt bemyndiga iandskaps

styrelsen att upptaga för budgetens 

förverkligande erforderliga lån. 

Mariehamn, den JO november 1974. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L a n t r å d 

Finanschef 

" I I 
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I N K 0 M S T E R. ------------------------------------
Avdelning 01 •. 

~J~=~~II~~=2~~=4~~~~I~~=4X=~~4II~~4I~ 
01. SKATTER OCH AVGIFTER 

OJ. Övriga skatter och avgifter av skattenatur 

Avdelning 04. 

~~~=~~~4~g~~~~~~g~~~~~gI~~. 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. Ränteinkomster 

02. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 

11 • LANDSTINGET =============== 

Inkomsternas totalbelopp 

4.66J.700 

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

02. LANDSTINGETS KANSLI 

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag) 

Huvudtitel 12. 

12. LANDSKAPSSTYRELSEN 
====~================= 

04. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UPPGIFTER 

01. Kostnader får kontaktman i Helsingfors 

Huvudtitel 1J. 

13. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
Allmänna byrån. 

OJ. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGS

UPPGIFTER 

25. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon 

06. MOTORFORDONSBYRÅN 

22. Anskaffning av registerbrickor (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgiftor 

70. Anskaffning av inventarier 

100.000 --------------
100.000 

100.000 

~,;~~~~z~~ 
4.56J.700 

4J.OOO 

4.520,,700 

~;J~~~~ 

2J.OOO 

23.000 

;J,;~~~ 

3.000 

J.000 

60.200 ------------

15.000 

15.000 

20.700 

8.000 

10.000 

2.700 
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~X~tm:~~s!.~-:~,,2_.SE~~!:.§--~ct~:9:st~:12.Z!:-~.!. 
20. PLANLÄGGNINGS~ OCH EYGGNP.DSVÄSENDET 

J 1. Byggnadsplanläggci.ing (förslagsanslag) 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

SL1-,. Lån =ö:r :främjanc>O! av bostadsbebyggelsen i av 

husbockon ut.satta trakter (reservationsanslag) 

Euvudtitel ·14, 

14. FINANS.AVDELNINGENS FÖRVALT~-JINGSOMRÅDE 
==============~====~===~====~==~========= 

OJ. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

70. .Anslcaf'f:Ging av inventarier ( reservationsanslag) 

Ii 1;\Y:1:1<i1~i~ ~.:1...-1.5-:. 

l1±~..50..Q. 
14.500 

10.000 

10.000 

~~~~~~ 

2.Q.~OQ.Q. 

50.000 

J~;=gg~~~~:=22~~~~~s~~!~R~~~~~~~~~g~~g=[g~x~~r~~~gg~~~~ z~~;~~~ 
~y:r~r\~.f2E ~8.~~ i~,! v_å~sl;.~§.;!'~!!d~!l2-

03. BARNAVÅFD oc=i BARNAFOSTRAN 

JO. Landskapsunderstöd 1~ör hemvårdsverksamhet (:för

slagsanslag) 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTEH 

31. Landskapsunderstöd för socialhjälpsutgi:fter (:för-
\ slagsanslag; 

~YE.~_Lör hä,!§o- o~~~-~-h~kvård .. @_E}nd~ 

1 0. ÅLANDS CENTRA!,.,SJUKlIUS 

01. Avlönir._gar (förslagsanslag) 

05. Pensioner (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

24. Tvätt och städning 

70 • .Anskaffning av inventarier (reservationsanslag) 

74. Grundförbättring av byggnader (reservations

anslag) 

75. För uppförande av läkarbostäder (reservations

anslag) 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

01. Avlöningar (:l"örslagsanslag) 

10. ByggI'-adernas drift (förslagsanslag) 

24. Tvätt och städning 

J6.300 

55.200 

55.000 

48.000 

29.300 

20.000 

325.000 

137.000 

10.800 

6.900 
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12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

24. Tvätt och städning 

Huvudtitel 16. 

16, UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
Allmänna byrån och skoibyrån. 

OJ. ÅLANDS LYCEUM 

10. Byggnadens drift (förslagsanslag) 

13. Byggnadens underhåll 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

13. Byggnadens underhåll 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

72. Ombyggnad av gamla maski:h.hallen till föreläsnings-

rum 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

1J. Byggnadens underhåll 

72. Omändring av utrymmen till undervisningslokalite

ter 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

50. Landskaps'l:Ulderstöd åt Ålands hotell- och restau

rangskola 

17. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

50. Främjande av vetenskap 9 litteratur och konst samt 

understöd åt kulturella organisationer (reserva

tionsanslag) 

Museibyrån. 

20. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

22. Restaurerings-, forsknings- och inventerings

arbete 

2.000 

1. 200 

800 

55.000 

40.000 

15.000 

J.500 

J.500 

37.900 

37.900 

7.700 

5.000 

2.700 

3.000 

J,ooo 

97.000 

97.000 

20.000 

20.000 
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Huvu.dtitel 17. 

17. NlillINGSAVDELNINGENS FÖRVALTN!NGSOMRÅDE 
======================================~=== 

Jordbruksbyrån. 

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

10. Byggnaderrtas drift (förslagsanslag) 

74. Projektering av personalbostäder 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

75. Grundreparation av personalbostad (reservations

anslag) 

Fiskeribyrån. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

43. Landskapsunderstöd för marknadsföring samt 

transport av överskottsfisk 

Miljövårdsbyrån. 
--~- ' ,, 

JO. MILJÖVÅRDEN 

40. Utgifter för ersättning av älg- och rådjursskador 

(förslagsanslag) 

!;Iuvudtitel 18. 

18. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
==============================~========== 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

88. Inköp av markområde (reservationsanslag) 

Allmänna byrån och sjötrafikbyrån. 

02. VÄGAR 

14. Underhåll av landsvägar och bygdevägar 

1. Vägunderhållet (förslags-

anslag) J00.000 

2. färjhållningen (förslags-

snslag) 

J. kompletteringstrafik i 

skärgården 

OJ. SKi~RGÅRDSKOMMUNIKATIONERNA 

500.000 

350.000 

1.150.000 

70. Inköp av m/s Tre Måsar (reservationsanslag) 

2L1-. 000 

9.000 

15.000 

120.000 

120;.000 

100.000 

100.000 

7.900 

~~~z~~~~~, 
840.000 

840.000 

1.150.000 

1.150.000 

1.286.000 

1.286.000 
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Huvudt::l tel 19., 

J~~=~~~~~g~~~~~g~J~~~I~~ 

01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN 

21. Ränteutgifter (förslagsanslag) 

Utgifternas totalbelopp 

4.663.700 

, ,~, .r' 

JJo 

~~;;~~~ 

50.000 

50.000 
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D e t a 1 j m o t i v e r i n g. 
~=============================== 

~~~=?~JI~g=~~~=~x~~~I~g=~X=g~Jig~~r~ 
01. SKATTER OCH AVGIFTER 

O 1. 01. 03 • .9..Y.Eig,?;~~~l:::C:-~!_ter .2.?L~vgj_f.Je~r~=av ~~~ tte~ tur..!.. 

Tillä€.J2 1 OQ..:.. ()Q.9_ m~:,E!i--!. 
Utgör beräknad ökning av inkomsterha på morrte:ntet. 

04. FINANSIERINGSINKO!>fSTER 
=========~=======~~==~==~~ 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINlCOMSTER 

04.01.01. Ränteirtlrnrrtster. 
--~-'~,,,_..W~"*-l't+o~~ 

I.Ll._l~fL 4 3. PQ.Q..,.!!}2,.E~Ll. 
Utgör inkomst av tilifäilig depositio:n av medei. 

o4 • o 1 • o 2 • ~.!f2..t t på st ~.i.::? ~~::,~1~.; .. !.2.t~~~u~,il ... ±gi,..!1~ 11 lt!J ~rr:nin_f3..L 
1:1:~~lägg 4 .J 2_9_.,1.Q.\L,,l'2~rl~ 
Momentet upptar förskott för skattefinahsiel1 utjämning• 

U T G I F T E R. 
--·~· -"""""-· -~' ~·"-~-----

2~~=~1HiR~I~HI~~I 
02. LANDSTINGETS KANSLI 

11.02.70. Anskaff~lng ~y~i_E.Y2n}1!,E~..T (r). 

TillägG}..J20~r~~-

För anskaffning av 1 st. offsetmaskin till landstingets 

kansli föreslås 2J.OOO mark. 

Frågan om anskaffning av en offsetmaskin har varit aktuell 

en längre tid men har påskyndats av att lämpligt papper 

för ordinär duplicering av bl.a. landstingshandlingar f.n. 

inte finns att tillgå. Maskinen kommer att användas även av 

landskapets övriga kanslier och byråer. Anslaget föreslås 

ändrat till reservationsanslag. 

12. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
04. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UPPGIFTER 

12.04.01. Kostnader för kon~~~tm2E;_~ He~ngfors. (Momentet nytt) 

Anslag 3. 000 maE~~~ 

Landskapsstyrelsen 9 dess olika avdelningar och inrättningar 

har under de senaste åren i allt högre grad utnyttjat riks

dagsmannens sekreterare för utredning av olika frågor 9 be-
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träffande vilka särskilda kontakter med olika myndigheter i 

rikot varit nödvändiga. Vidare har riksdagsmannens sekrete

rare i många fall fungerat som koordinator vid uppvaktning

ar hos olika ministerier och ämbetsverk. 

Då riksdagsmannens sekreterare, som avlönas av va1organisati<)' 

nen Åländsk samling; sålunda av landskapet tas i anspråk 

för många uppgifter som inte hör till vederbörandes direkta 

arbetsuppgifter; anser landskapsstyrelsen det skäligt att 

valorganisationen skulle ersättas för de merutgifter den i 

form av avlöning och andra kostnader har på grund härav. 

Med hänsyn till de uppgifter som utförts under år 1974 och 

att frågan om ersättning aktualiserades redan i maj 1974 

föreslås att en ersättning om J.000 mark skulle utbetalas 

till Åländsk samling för arbete utfört under tiden 1 .'7 .- ... 

31. 12. 1974. 

13. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
Allmänna byrån. 

OJ. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGSUPPGIFTER 

13.03.25. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon. 

Tillägg 1,5. 000 m,ark. 

Tilläggsanslaget föranleds av prisstegringarna på bensin 

samt ökade service- och underhållskostnader. 

06. MOTORFORDONSBYRÅN 

13.06.22. A:riskaffriirig av registerbrickor (f). 

Tillägg 8. ooo mark. 
Tillägget motiveras av stegrade tillverkningskostnader och 

förnyelse av polismyndigheternas provnummerskyltar. 

13.06.29. Övriga konsumticinsutgifter~ 

Tillägg 10.000 mark. 

Tillägget föranleds bl.a. av allmänna kostnadsstegringar och 

nytryckning av körkort. 

13.06.70. Anskaffning av inventar.i13r. 

~illägg 2.700 mark. 

För anskaffning av nytii;' kassaskåp i stället för det som 

bortfördes vid inbrott senaste sommar föreslås 2.700 mark. 
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Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

13.20.31. Byggnadsplan+äg.smilJ.g (f'). 
Tillägg 14.56o_m-a.rk. 

J 1 

Tillägget föranleds av kartiäggningskostnader för Degerby 

byggnadsplan som helt ersättes med iandskapsmedel. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

13.21.84. Lån för främjande av bostadsbebyggeisen i av husbocken ut

satta trakter (r). 

Tillägg 10.000 mark. 

Tillägget erfordras för att möjliggöra lån enligt landskaps

styrelsens hittillsvarande grunder. 

14. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

14.03.70. Anskaffning av inventarier (r). 

Tillägg 50.000 mark. 

Då landskapsstyrelsens byråer och tjänstemän är utplacerade 

på många olika platser i staden och sökaranordning finnes 

blott i tjänsterummen på stadshuset har frågan om anskaffan

de av en sökaranordning aktualiserats. Då anordningen bör va

ra sådan att den även passar in i sökarsystemet för själv

styrelsegården har frågan utretts i samråd med byggnads

kommi tten för denna, 

Man har därvid kommit fram till att en sökaranordning med en 

räckvidd om 1,5 - 2 kilometer skulle vara tillräcklig och 

fylla behovet 9 och landskapsstyrelsen har på basen härav in

begärt offerter. 

Landskapsstyrelsen föreslår att ett anslag om 50.000 mark 

upptas för anskaffande av en sökaranordning omfattande bl.a. 

70. st. mottagarapparater samt sändare, antenn och kodgivare. 

15. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================================= 
Byrån för socialvårdsärenden. 

03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

15.03.30. Landskapsunder~töd för hemvårdsverksamhet (f). 

Tillägg 36.100 mark. 

Tillägget föranleds av under år 1974 beviljade landskaps

understöd för hemvårdsverksamheten under år 1973. 
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04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

15.04.31. Landskapsuncterstöd för socialhjälpsutgifter (f). 

Tillägg 55)~00 mark. 

Tillägget föranleds av socialhjälpsutgifter enligt 44 § 

iandskapslagen om socialhjälp• 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

15.10.01. Avlöningar (f). 

Tillägg --- mark. 

I förslaget till ordinarie årsstat för år 1975 har land

skapsstyrelsen i detaljmotiveringen meddelat att den avser 

att snarast vidtaga sådana åtgärder att de anställda vid 

centralsjukhuset, centralsanatoriet och tuberkulosbyrån 

i lönehänseende jämställes med motsvarande personal vid sjuk

husen i riket. 

Landskapsstyrelsen har sedan förenämnda budgetförslag över

lämnades till landstinget beslutat höja avlöningsklassen för 

avdelningssköterskor 

sjuksköterskor 

röntgensköterskor 

laboratoriesköterskor och 

barnmorskor 

vid .Ålands centralsjukhus och Ålands centralsanatorium med 

en löneklass räknat från den 1.4. 1974 • . 
I enlighet härmed har förändringar vidtagits i löneklassför

teckningen för år 1974. 

Utgifterna för gropjusteringarna föreslås påförda anslaget 

för lönejusteringar. 

15.10.05. Pensioner (f}. 

Tillägg 55.000 mark. 

Tillägget föranleds bl.a. av höjda pensionsbelopp. 

15.10.10. Byggnadernas drift {f). 

Tillägg 48.000 mark. 

Tillägget föranleds av höjda bränsle-, el- och vattenpriser 

samt avloppsavgift. 
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15.10.24. Tvätt och städning. 

Tillägg 29.300 mark. 

Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegrihgar. 

15.10.70. Anskaffning av inventarier (r). 

Tillägg 20.000 mark. 

För anskaffande av 1 st. ekoencefalografiapparatur för utred

ning av akuta skallskador föreslås 20.000 mark. 

Anskaffningen motiveras av det ökade antalet trafikolyckor i 

landskapet med skallskador som följd. Vid röntgenundersök

ning kan endast sådana skador i huvudet påvisas, som medför 

brott på skallens ben medan däremot t.ex. blödningar, som 

ofta kräver operation, förutsätter speciell apparatur. Då 

fullgod och utprövad sådan numera kan anskaffas till rimligt 

pris föreslås anslag för ändamålet. 

15 .. 10~74e Grundförbättring av byggnader (r). 

Tillägg 325.000 mark. 

I tredje tilläggsbudgeten för år 1973 upptogs ett anslag om 

130.000 mark för grundreparation av kirurgiska avdelningen 

och 155.000 mark för operationsavdelningen. Reparationsarbe

tena har dock på grund av ökade byggnadskostnader och vid 

reparationerna uppdykande tekniska problem stigit till 

515.000 mark eller med 230.000 mark. Under reparationerna 

tillkom bl.a. icke beräknade ventilationskostnader om 

50.000 mark. 

I 1974 års bud~et upptaget anslag om 115.000 mark för repara

tion av barnavdelningen har på grund av allmänna kostnadssteg

ringar och icke förutsedd omfattning av reparationerna stigit 

med 95.000 mark. För ovannämnda reparationer föreslås således 

ett tillägg om 325.000 mark. 

15.10.75. För uppförande av läkarbostäder (r). (Momentet nytt) 

Anslag 137.000 mark. 

I tillägg till årsstaten för år 1972 upptogs ett anslag om 

280.000 mark för uppförande av två nya läkarbostäder. Bostä

derna har uppförts av Ålands yrkesskola och färdigställts 

hösten 1974. På grund av de sedan hösten 1972 stegrade bygg

nadskostnaderna har den ursprungliga kalkylen 280.000 mark 

icke hållit. Byggnadskostnaderna har stigit till sammanlagt 

417.000 mark~ varför landskapsstyrelsen föreslår att för 

ändamålet upptas ett anslag om 137.000 mark. 
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11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

15.11.01. Avlöningar (f). 

Tillä~g --- mark. 

Gropjusteringar har verkställts i enlighet med motiveringen 

till momentet 15.10.01 och förändringarna av löneklasserna 

införts i tjänsteförteckningen. 

15.11.10. Byggnadernas drift (f). 

Tillägg 10.800 mark. 

Utgör sanatoriets andel i ökade kostnader. (Jmfr 15.10.10) 

15.11.24. Tvätt och städning. 

Till~gg 6.900 mark. 

Utgör sanatoriets andel i ökade kostnader. (Jmfr 15.10.24) 

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

15.12.01. Avlöninga~(f)..!. 

Tillägg -··- mark. 

Gropjustering har verkställts även för dispensärsköterskan 

vid tuberkulosbyrån och förändringen har införts i tjänste

förteckningen. 

15.12.10. Byggnadernas drift (f). 

111..lägg 1.200 mark. 

Utgör tuberkulosbyråns andel i ökade kostnader. (Jm:fr 15.10. 

10) 

15.12.24. Tvätt och städning. 

Tillägg 800 m~ 

Utgör tuberkulosbyråns andel i ökade kostnader. (Jmfr 15.10. 

24) 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

OJ. ÅLANDS LYCEUM 

16.03.10. Byggnadens drift (f). 
Tillägg 40.000 mark. 

Tillägget :föranleds av höjda bränsle- 9 el- och vattenpriser. 
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16.03.13. Byggnadens underhåll• 

Tillägg 15.000 mark. 

-1 
J_ 

För reparation av en sprucken grundmur föreslås 12.000 mark 

och för reparationer i anledning av en läcka under undervis

ningsköket J.000 mark. 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

16.05.13. pyggnadens underhåll. 

Tillägg 3.500 mark. 

För att täcka de slutliga kostnaderna för 1974 års repara

tions- och underhållsarbeten erfordras ytterligare 2.600 mark 

utöver tidigare beviljade anslag. Återstoden eller 900 mark 

avses för oförutsedda reparationer. 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

16.08.72. Ombyggnad av gaml~askinhallen till före.1-.§:~ningsrum-!.. 

T~[L37.900 m~ 

Direktionen för Ålands lantmannaskola anhöll i budgeten för 

år 1974 om ett anslag om 15.000 mark för ombyggnad av skolans 

gamla maskinhall till en föreläsningssal. Vid genomförandet 

av ombyggnaden har det dock visat sig att arbetena blivit be

tydligt dyrare är beräknat och att ett tilläggsanslag om 

37.900 mark erfordras för föreläsningsrummets färdigställan

de och inredning. 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

16.09.13. Byggnadens underhå~ (Momentet nytt) 

Anslag_5.000 mark. 

För att hindra vattenskador på det nyinredda daghemmet vid 

husmodersskclan föreslås att homogen plastmatta inlägges i 

vissa omklädningsrum 9 toaletter och våtutrymmen i skolans 

internat. 

16.09.72. Omändrin~ av utrymmen till undervisningslokaliteter. 

Iill:ägg_?~QQ mark. 

I anslag för rubricerade ändamål har hittills budgeterats 

60.000 mark. Då de verkliga byggnadskostnaderna stiger till 

62.670 mark föreslås ett tilläggsanslag om 2.700 mark. 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

16.10.10. Byggnadernas drift (f). 
Til~g ) • 000 mark. 

Tillägget föranleds av höjda bränsle- 9 el- och vattenpriser. 
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14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

16.14.50. Landskapsunderstöd åt Ålands hotell- och restaurangskola. 

Tillägg 97.000 mark. 

I ordinarie årsstaten för år 1974 budgeterades för understöd 

åt Ålands hotell- och restaurangskola 432.660 mark och i tred

je tillägget till 1974 års årsstat 203.000 mark eller inalles 

635.660 mark. Av detta belopp hänför sig 12.873,11 mark till 

slutregleringen för år 1973. 

På grund av kostnadsstegringar och minskade intäkter från 

restaurangen och hotellet erfordras enligt skolans styrelse 

nu ett tillägg om 97.000 mark. 

17. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

16.17.50. Främjande av vetenskap. litteratur och konst samt understöd 

åt kulturella organisationer (r). 

Tillägg --- ma..E.!f.:. 

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag. 

Museibyrån. 

20. ARY...EOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSA..'1HET 
16.20.22. Restaurerings-. forsknings- och inventeringsarbete. 

Tillägg 20.000 mark. 

För restaurering av Södergårds gamla mangårdsbyggnad i 

Skarr:nåtö 9 Hammarland, jämte uthusbyggnader, vilka härstammar 

från 1700-talet 9 föreslås ett bidrag om 20.000 mark under 

förutsättning av att en hembygdsförening bildas för bevaran

det av byggnaderna och att stadgarna ges en för landskapet 

tillfredsställande utformning samt att föreningen äger den 

mark på vilken byggnaderna f':Lnnes. 

Ifrågavarande mangårdsbyggnad och miljön kring densamma an

vänds av Finlands rundradio vid inspelningen av Maja-filmen 

som är baserad på Anni Blomqvists roman.er. I restaurerings

arbetet kommer även Rundradion att deltaga. Det slutliga 

bidraget föreslås landskapsstyrelsen få fastställa inom ramen 

för föreslaget anslag. 

17. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================== 
Jordbruksbyrån. 

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

17.11.10. Byggnadernas drift (f). 
Tillägg 9.000 mark. 

Tillägget föranleds av bl.a. höjda bränsle- och elpriser. 
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17.11.74. Projektering av p~nalbostäder. (Momentet nytt) 

Anslag 15.000 mark._ 

Ålands försöksstation saknar från och med den 15 december 1974 

bostad för trädgårdsfältmästaren samt bostäder för försöks

biträden. Genom bristen på bostäder har försöksstationen haft 

uppenbara svårigheter att få personal. På grund härav före

slås att anslag upptas för projektering av personalbostäder 

vid försöksstationen. Landskapsstyrelsen avser att om möj

ligt i nästkommande tilläggsbudget uppta anslag för byggande 

av bostad för bl.a. trädgå;rdsfältmästaren. 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

17.12.75. Grundreparation av personalbostad (r). (Momentet nytt) 

~lag 120.000 mark._ 

För en grundlig renovering och omändring av bostadsbyggnaden 

för arbetare föreslås 120.000 mark. 

Ifrågavarande bostadsbyggnad inrymmer 2 st. bostäder om envar 
2 ca 45 m 9 men är f.n. i så dåligt skick att den ej kan anses 

beboelig. Direktionen för lantmannaskolan har därför föresla

git att bostaden skulle grundligt renoveras och ombyggas till 

två lägenheter 9 den ena omfattande 3 rum och kök och den and

ra 1 rum och kokvrå. 

Med beaktande av svårigheterna att få personal till skoljord

bruket har landskapsstyrelsen ansett det ändamålsenligt att 

bostäderna ifråga skulle renoveras instundande vinter 9 varför 

föreslås att för ändamålet skulle beviljas ett anslag om 

120.000 mark. 

Fiskeribyrån. 

20, FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

17.20.43. Landskapsunderstöd för marknadsföring samt transport av över

skottsfisk. 

Tillägg 100.000 mark. 

Tillägget föranJ_eds av att den fångade mängden strömming va

rit ca 1 9 3 milj. kg större än föregående år, vilket medför 

ökade utgifter för såväl prisstöd som transportbidrag. 

Miljövårdsbyrån. 

JO. MILJÖVÅRDEN 

17,J0.40. Utgifter för ersättning av älg- och råd.iursskador (f).::. 

Tillägg 7.900 mark. 

För ändamålet har tidigare budgeterats sammanlagt 11.000 mark. 
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På grund av inträffade skador som skall ersättas i enlighet 

med gällande lag föreslås ytterligare 7.900 mark. 

18. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
==================~===============~~===== 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

18. 01 • 88. Inköp av markområ§..e ( r) • 

.Anslag 840.000 m~rk. 

I budgetförsiaget for år 1972 aktualiserades frågan om inköp 

av markområde ~ör vägavdelningens garage och verkstad. Sedan 

dess har behovet av markområde för en nybyggnad blivit allt 

större. Då landskapsstyrelsen erbjudits att inköpa ett för 

ändamålet lämpligt större strandområde på Möckelö i Jomala 

om ca ha för ett pris av ca 840.000 mark föreslår land

skapsstyrelsen att området skulle inköpas. Området avses 

disponerat i huvudsak för reparationsverkstad 9 lagerbyggna

der9 garagen för bilar och arbetsmaskiner samt reparations

kaj för trafikavdelningen och för besiktningshall för bil

besiktningen. 

Landskapsstyrelsen anser att en del av området även skulle 

få disponeras under viss tid av året för tillfällig upplag

ring och lastning av sockerbetor. 

Allmänna byrån och sjötrafikbyrån. 

02. VÄGAR 

18.02.14. Underhåll av landsvägar och bygdevägar. 

1. Y.,ägunderhållet (f). 

Tillägg 300.000 mark. 

Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

2. Färjhållningen {f). 
·Tillägg 500.000 mark. 

Tillägget föranleds av höjda oljepriser och andra allmänna 

kostnadsstegringar. 

J. Kompletteringstrafik i skärgården. 

Tillägg 350.000 mark. 

Tillägget föranleds av höjda oljepriser och andra allmänna 

kostnadsstegringar. 
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OJ. SKÄ.RGÅRDSKOMMUNIKATIONERNA 

18.0J.70 . Inköp ay m/s Tre M~ar (r,). 

Tillägg 1~._?86,000 mar~. 

9 1\j 
u 1. v 

I förslaget till ord inarie årsstat för år 1975 har upptagits 

ett delanslag om 1.000.000 mark för inköp av m/s Tre Måsar. 

I motiveringen till nämnda anslag föreslog landskapsstyrel

sen att resterande d e l av den beräknade köpesumman för far

tyget skulle bud geteras i tilläggsbudget för år 1974. Då 

fartygets totala köpesumma beräknas till 2.286,000 mark 

föreslås här ett tillägg om 1.286,000 mark. 

19. FINANSIERINGSUTGIFTER 
====~==================== 

01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN 

19.01.21. Ränteutgifter (f). (Tid. 19.01.01,) (Momentets nummer ändrad ) 

Tillägg 50 t 000 mark •. 

Tillägget föranleds av att landskapet under året varit 

tvung~t att vid olika tillfällen uppta tillfälliga finansi e

ringslån. För inkomst av tillfälliga depositioner av likvida 

medel har Under 04. 0 1.01. budgeterats en tilläggsinkomst om 

4J.OOO mark. 

Anslaget :föreslås ändrat till förslagsanslag. 



Förändringar i 
Bilaga 1. ----c- 2·· - J:..Ul 

i enlighet med förslaget t .ill fjärde tillägg till ordiharie år_§_~t_~t en 

för år 1974. 

Tjänstebeteckning och avlöningsklass 

(tidigare avlöningsklass anges inom 

parentes) 

avtals- extra 
och ordinarie 
ordinarie löner 
löner 

samman
lagt 

----------------------------------------·--·'"-
0 

15.10.01. Alands centrals.iukhus 
-~- ~-~.........._. -

Avdelnings sköterskor (A 18) A 

Sjuksköterskor (A 15) A 

Barnmorskor (A 15) A 

Laboratori e sköterskor (A 15) A 

Laboratoriesköterska 9 25 vt (A 15) A 

Röntgensköterskor (A 15) A 

Röntgensköterska, 25 vt (A 15) A 

J.2.·11.01. 
0 

Al ands centralsanatorium 

Avdelnings sköterskor (A 18) A 

Sjulrnköterskor (A 15) A 

15.12.01. 
0 

Al ands 1:._uberkulosbyrå 

Dispensärsköterska (A 18) A 
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16 

16 

16 
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19 
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1 
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