
Nr 18(1969. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e 1 s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till fjärde till
lägg till ordinarie inkomst- och utgifts
staten för landskapet Åland under år 

1968. 
Sedan landskapsstyrelsen avgav _framställning med förslag till tredje 

t illäggsbudget har framkommit behov av ytterligare tilläggsbudgetering, 
vilket föranlett landskapsstyrelsen till avgivande av föreliggande fjär
de tilläggsbudget. Budgetförslagets slutsumma är 764.600 mark. På in
komstsidan har av detta belopp observerats 225.600 mark såsom statsan
slag för skattfinansiell utjämning medan såsom övriga inkomstposter upp
tagits särskilda inkomster, vilka influtit till högre belopp än vad som 

tidigare beräknatsa Ett nytt inkomstmoment har observerats för överskott 

f r ån skollägenheten på Jomala gård under 3 Avd.I:20b, vilket närmare 
beröres i detaljmotiveringen. I övrig± har inkomsterna icke ansetts er
f ordra ytterligare motivering medan för utgiftsposterna närmare redogö
r es i de taljmotiveringen. 

Hänvisande härti ll föreslår landskapsstyrelsen 

Mariehamn, den 14 mars 1969. 

att Landstinget måtte antaga följand.e 
förslag till fjärde till~gg till ordina
rie inkomst- och utgiftsstaten för land
skapet Åland under år 1968. 

vägnar: 

Landskapskamrer J. .. ----1! v~~ > 

He Gustafsson. 
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I N K 0 M S T E R . 

1 Avdelningen. 
==-->;.:_========~= 

I. Skatter och avgifter av skattenatur. 
2. Apoteksavgifter ......... () ....... o ................... ., ... . 

SUI.tilila I kap. 19.000 

Surruna 1 avdeln~ngen 19.000 

3 Avdelningen. 
============= 

I. Inkomster av blandad natur. 
Ålands yrkesskola. 

14. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostnader 
16. Inkomster från Ålands handelsskola •.•.•.••••••.•.•... 

Ålands lantmannaskola. 
20b.Överskott av driften från Jomala gård .•..•......••••. 

Kornmunikationsväsendet. 

19.000 

72.000 

12.000 

4.000 

30. Bilregisterbyråns inkomster.......................... 27. 
Summa I kap. 115.000 

Surnma 3 Avdelningen 115.000 

4 Avdelningen. 
----------------------------

I. Ersättningar av kommuner m.fl.för av landskapet 
förskottvis erlagda kostnader. 

2. Kommunernas andelar för underhåll av bygdevägar~······ 
Summa I kap. 20.000 

1. 
2. 

1 .. 

3 .. 

Summa 4 Avdelningen 20.000 

5 Avdelningen. 
============= 

I. Inkomster av understödslån. 

Avkortningar • o • • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • o • • • • o • • • • • e • • e • • • 

Räntor ····················•0•000•9•••1111••••··········· 
Summa I kap. 380.000 

Summa 5 Avdelningen 380.000 

6 Avdelningen. 
============= 

I. Finansieringsinkomster. 
Statsanslag för skattefinansiell utjämning a o • o • • • • • • • 

Inbetalningar av landskapets enskilda Lledel för vid av
räkningen 1966 såsom ordinarie utgifter icke godkända 
belopp . 4 ••• 0 • 0 • •• 0 •••••• " •• e •••• 0 ..... 0 •••••••••••••• 0 

Summa I kap. 230.600 

Summa 6 Avdelningen 230.600 

Summa inkomster mk 

20.000 

130.000 

250.000 

225.600 

5.000 

764.600 
=======~============================ 
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U T G I F T E R. 

1. Huvudtiteln. Landstinget. 
=====================~===== 

I. Allmänna landstingskostnader. 
11 . Exp e nsm ed e 1 . . . . . . °' $- • o o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • .. • • • • • • • • • 

Summa I kap. 1.000 
Suruma 1 Huvudtiteln 1.000 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
================================== 

I. Centralförvaltningen. 
2. Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamen

ten och resekostnader (förslagsanslag) ..••........•. 

6. Expensmedel •••••0••••••••••000000•••••••0•0•0••••••• 

11. Landskapsstyrelsens dispositionsmedel .•.••..•..•.... 
Planeringsrådet. 

12. Arvoden, resekostnader och dagtraktamenten •..•.....•. 
Summa I kap. 24.950 

SUDJiila 2 Huvudtiteln 24.950 

3 Huvudtiteln. Polisväsendet. 
============================ 
I. Polisinrättningen i Mariehailln. 

1. AV 1 öningar: .... a •••• 0 • 0 0 •• 0 Q 0 • 0 • 0 0 0 0 0 ••• 0 0 ••••••••••• 

3 o Expensmede·l o • o " •••••••• o ••••••• o •• * ••••••••••••••••• 

6. Socialskyddsavgifter ,(förslagsanslag) ...•..•........ 
7. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon ..•... 
9. Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrätt-

ningen eeeeeooo•••••••oooooooo:io•oeoo•ooeo•o••••••••• 

Summa I kap. 67.355 
II. Polisväsendet på landet. 

l* Avlöningar: ...... ........................ o •• •••••••••• 

4. Expensmedel g o o •••••• Cl ••••• o ••• °' o • o •••••••• o ••••• " .... 

6. För polishäkten och vaktkontor ...•.................. 
Summa II kap. 36.460 

Summa 3 Huvudtiteln 103.815. 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
==================================== 

I. Allmän hälsovård. 
2. Resekostnader och dagtraktamenten (förslagsanslag) .... 

Summa I kap. 1.200 

1.000 

15.000 
6.100 

850 

3.000 

58.600 
285 

8.200 

160 

110 

33.100 
1.310 
2.050 

1.200 



3. 
4. 
6. 

Kosthållningen 
Terapiutgifter 
Underhåll och 
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II. Ålands centralsjukhus. 

•••O••o•••••••o••••••••OO•••········· 

0000•••0 oo •• ooei oo 110 ooeo ooooQ • 111••••••• 

årsanskaffningar ..•.........••....•.. 
Sumrna II kap. 20.050 

III. Ålands centralsanatorium. 
2. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) ... 
s. Kosthållningen (förslagsanslag) ••.......•.•......•.. 

Summa III kap. 15.100 

V. Kumlinge sjukstuga. 
5. Värme och lyse (förslagsanslag) •.•..•......••...•..• 

Summa V kap. 2.200 

Slliillna 4 Huvudtiteln 37.350 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
============================~======================= 

I. Ålands lyceum. 
8. Diverse utgifter ..... "' ... Cl •• o o o •• "" o o (I' •••••••••••••• 

SUIIlDa I kap. 270 

VI. Ålands yrkesskola. 
20. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan •. 

Suruma VI kap. 600 

VIII. Ålands lantmannaskola. 
3. Städning •••••••••••••••••••••0•00•••••••••••<1•••••• 

4. Undervisningsmateriel ......•••••••..•....•.•....... 
5 • Exp ens1ue de 1 .. o ••••••• ID • o ..... o •••••••••••••••••••••• 

11 .. Anslag för kurser ............... 11 o. ~ o •••••• o ••••••• 

4. 
5. 

Summa VIII kap. 2.400 

X. Ålands husmodersskola. 
Underhåll av byggnader och inventarier ............. 
Expensmedel • • • • 0 • • • • • • • • 0 • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • 0 • 0 • • • • • 

. Summa X kap. 1.120 

XI. Fornminnesvården. 
Övriga anslag. 

13. Publiceringsverksamheten .•....•.••.....•..•...•..•. 
Sunllila XI kap. 520 

XII. Bi blioteksverksaTI1heten. 
3. Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) •.•.•....... 

6. Diverse utgifter ··········••o•.•·••o••·············· 
Summa XII kap. 32.020 

5.900 

12.950 

1.200 

8.000 

7.100 

2.200 

270 

600 

400 

1.300 

150 

550 

260 

860 

520 

32.000 

20 
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IIII. Särskilda anslag. 

Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings-

Sunrrua XIII kap. 1.600 

SUlTlLlå 5 Huvudtiteln 38.530 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
===================================== 

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations
verksamheten. 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ••............ 

2. 
5. 
8. 

Summa I kap. 5.410 
II. Ålands försöksstation. 

Arbetskostnader ............. o ••••• o ••• o •••••••••••••••• 

Tryckningskostnader .. o ••••••• " •••••••• o •••••••••••••••• 

Expensmedel ••••••••••••••••••eeiooo••••••••••••••••••••• 

Summa II kap. 1.635 
III. Fisket. 

9. Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkesfiskare 
för anskaffning av fiskredskap och fiskebåtar (reserva-
tionsanslag) . ........................... o ••••••••••••••• 

Summa III kap. 1.750 
IV. Skogsbruket. 

12. Underhåll och drift av maskiner och redskap för arbeten i 
samband med skogsförbättringar (förslagsanslag) •.....•• 

Summa IV kap. 7.000 
Surr.u:na 6 Huvudtiteln 15.795 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
========~============================ 

II. Väghållningen. 
1. Underhåll av landsvägar och bygdevägar: 

2. 

d) understödjande av bilfärjetrafik Vårdö-Gustavs ..... . 
Summa II kap. 5.600 

IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier. 
Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

Summa IV kap. 49.500 
V. Särskilda anslag. 
Motorfordonstrafiken. 

• 0 .......... . 

3. Kostnader för bilregisterbyrån .•.........•............. 
Summa V kap. 1.850 

SUlllilla 7 Huvudtiteln 56.950 

1.600 

5.410 

900 
300 

435 

1.750 

7.000 

5.600 

49.500 

1.850 
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9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
=======================~===== 

I. Pensioner och av landskapet i egenskap av 
arbetsgivare erlagda sociala utgifter. 

i. Pensioner (förslagsanslag) .. ~ ........•............... 
3. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) ...•.•.......... 
6. Hälso-? läkar- och sjukvård ...•••...•....•.......... 

SUL1ma I kap. 252. 800 

II. Särskilda anslag. 
4. KoEuni tteer och sakkunniga (förslagsanslag) •.......... 

Suillffia II kap. 6~650 

Summa 9 Huvudtiteln 259.450. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
===================================== 

I. Landskapsstyrelsen. 
1. Anskaffning av inventarier .•.••.•...•................ 

Summa I kap. 50 
II. Hälso- och sjukvården. 

2. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventa-
er och instrument •li'OOO-Ooeoeoeo••••oeooee•••••O•••• 

5. Grundreparation av läkarbostad •.•......••............. 
6. Utbyte av ångpannor o •• o o o o o •• o o •• o • o • o o o o o • " ••••••••• 

Summa II kap. 36.050 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
14. Skollägenheten på Jomala gård för anskaffning av maski-

15. ..uertonh ..ol]AP~ldning ........ •..j! ••••••••••• ·r- •.••.• "-l! ••• ·r ) Kas eLfio~ms~sroLL :ror invenvarier m.m. ,reservav.ans • 
17. Bomarsunds campingområde för bastu ..•....•.......... 

Summa III kap. 5.660 

V. Komn1unikationsväsendet. 
1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reservations-

anslag) . ................... o ..... ., •••• Cl' p o o., °' •• 6 ••••• o ••• 

5. Grundreparation av Degerby tullbrygga (reservations-
ans lag) «) •••••••••••••••• 0 '° o Q o o • <) .o • o •• o · o "' o •••• o 111 ••••• 

Summa V kap. 185.000 

Surillna 10 Huvudtiteln 226.760 

SUiilL.la utgifter m.k 

175.000 

72.000 

5.800 

6.650 

50 

1.400 

5.050 

29.600 

5.500 

160 

185.000 

764.600 
===================================== 
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Detaljmotivering. 
================ 
I N K 0 M S T E R. 

'.3 Avdelningen. 
I. Inkomster av blandad natur. 

Ålands lantmannaskola. 

30 

3 Avd.I:20b. Överskott av driften från Jomala gård. (Momentet nytt). 

1 Ht.I:ll. 

2 Ht.1:2. 

2 Ht. 1:6. 

2 Ht.I:ll. 

Anslag 4.000 mark. 
Driften vid Jomala gård har under 1968 visat ett överskott? 
som tidigare inte redovisats på annat sätt än att de vid 
lägenheten bokförda inkomsterna överstigit utgifterna. För 
att detta överskott skall vederbörligen kunna redovisas 
i landskapets bokföring har .härför upptagits ett särskilt 
nytt moment. I fortsättningen avser landskapsstyrelsen att 
i budgeten och bokslutet upptaga beloppen av eventuell 
brist eller överskott på respektive utgifts- eller inkomst
sida. Utom kolumn kon:rn1er dock att antecknas såväl brutto
inkomsterna som bruttoutgifterna. 

Övriga nu upptagna inkomstposter avser inkomster, vilka 
influtit till högre belopp än vad som tidigare beräknats 
och har icke ansetts här fordra särskild motivering. 

U T G I F T E R. 
1 Huvudtit~. Landstinget. 

I. Allmänna landstingskostnader. 
Expensmedel. 
Tillägg 1.000 mark. 
Motiveras av ökad åtgång på papper 1 kanslitillbehör etc. 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
I. Centralförvaltningen. 

Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dagtraktamenten 
och resekostnader (f). 
Tillägg 15.000 mark. 
Motiveras av större antal sammanträden än tidigare beräknats. 
Expensrnedel. 
Tillägg 6.100 mark. 
Motivering som under 1 Ht.I:ll. 
Landskapsstyrelsens dispositionsmedel. 
Tillägg 850 mark. 
Hänför sig till kostnader i samband med besök av särskilda 
delegationer och representanter bortifrån. 



2 Ht.1~12. 

3 Ht.I:l, 

3 Ht.I:3. 

3 Ht.I:6. 

3: Ht. I: 7. 

3 Ht. I: 9. 

.2. Ht. II: 1. 

i,Ht.II:4. 

1 Ht.II:6. 
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Planeringsrådet. 
Planeringsrådet9 arvoden, resekostnader och dagtraktamenten. 
Tillägg 3.000 mark. 
Motiveras av större antal sammanträden än tidigare förut
setts. 

3 Huvudtiteln. :Polisväsendet. 
(';' 

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 
Avlöningar. 
Tillägg 58.600 mark. 
Motiveras av att antalet extra konstaplar 9 på grund av 
stor arbetsbörda vid polisinrättningen och ökningen av 
från Sverige utvisade och i Finlr~.nd efterlysta finländska 
medborgare, ökats utöver tidigare förutsatt antal. Dess
utom har införandet av 40 timmars veckan medfört att polis
inrättningen åt vissa befattningshavare erlagts övertids
ersättning, vilken påförts avlöningsmomentet. 
Expensmedel. 
Motiveras med att polisinrättningen tvungits trycka vissa 
blanketter, som numera ej står att få från statens tryckeri
central i svensk språkdräkt. 
Sociaiskyddsavgifter. (~2..:_ 

Tillägg 8.200 mark. 
Hänför sig till tillägget under 3 Ht.I:l. 
Drifts- och underhållskostnader för motorfordon. 
Tillägg 160 mark. 
Avser en tidigare ;icke förutsatt överskridning på grund av 

allmänna kostnadsökningar. 
Till landskapsstyrelsens disposition för ;eolisinrättninp;en. 
Tillägg 110 mark. 
Motivering som ovan. 

II. Polisväsendet på landet • 
Avlöningar. 
Tillägg 33.100 mark. 
Motivering som under 3 Ht.I:l. 
Expensmedel. 
Tillägg 1.310 mark. 
Hänför sig i huvudsak till kostnader för nyanslutna telefoner 
För polishäkten och vaktkontor. 
Tillägg 2.050 mark. 
Motiveras av ökning av lönekostnaderna för polishäktets i 

Kastelholm personal. 



·i --

4 Ht.I~2. 

4 Ht.II:3. 

4 Ht.II:4 .. 

4 Ht.II:6. 

3 
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4 Huvudtiteln. J!}ilso- och sjukvården 
I. Allmän hälsovård. 

Resekostnader och dagtraktamenten (f). 
Tillägg 1.200 mark. 
Motiveras av ökade kostnader för distriktsläkarens resor. 

II. Ålands centralsjukhus. 
Kosthållningen. 
Jillägg 5.900 mark. 
De kalkylerade kostnaderna för december månads utgifter 
överskreds med c. 50 % varför ytterligare tilläggsbudgete
ring erfordras. 
Terapiutgifter. 
Tillägg 12.950 mark. 
De kalkylerade kostnaderna har överskridits med ytterligare 
12.950 mark~ vilket synes bero på att dessa utgifter är svå
ra att överblicka och även är av sådan natur att nämnvärda 
inskränkningar inte kan göras. 
Underhåll och årsanskaffningar. 
Tillägg 1.200 mark. 
Motiveras av kostnadsökningar på de i programmet förutsatta 
anskaffningarna. 

III. Ålands centralsanatorium. 
4 Ht.III:2. Medicinalier och förbandsrnaterial (f). 

Tillägg 8.000 mark. 
Motivering som under 4 Ht.II:4. 

4 Ht.III~8. Kosthållningen (f). 

4 Ht. V: 5. 

5 Ht.1:8. 

Tillägg 7.100 mark. 
Motivering som under~- Ht.II:3. 

V. Kumlinge sjukstuga. 
Väv~e och lyse (f). 
Tillägg 2.200 mark. 
Motiveras av slutdebitering av kostnaderna för elektrifie
ringen av sjukstugan~för vilken tidigare icke erlagts någon 
abonnentandel i samband med skärgårdselektrifieringen. 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
I. Ålands lyceum. 

Diverse utgifter. 
Tillägg 270 mark. 
Motiveras av särskilda oförutsedda kostnadsökningar. 



5 Ht.VI:20. 

3 4 
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VI. Ålands itkesskola. 
Till landskd,pssti;r;l~ens å.isposition för.YJ:kesskolan. 
Tillägg 6ÖO·"n;~;k~ ,~.:;., . " , ;&> :;. . 

M~ti ve ras "qy ·~tt' S~J,:'~ki:!.~a j.cke i!J~iga+e ;förµ tsa tta studie
resor påförts detta moment. 

VIII. Ålanas· lantmannaskola~ 
5 Ht.VIII~3. Städning. 

Tillägg 400 mark. 
Motiveras av städningsarbete under sommaren och förhöjning 
av städsrskelönen i enlighet med de allmänna löneavtalen. 

5 Ht.VIII~4. Undervisningsmateriel. 
Tillägg 1.300 mark. 
Avser komplettering av undervisningsmaterielen. 

5 Ht.VIII:5. Expensmedel. 
Tillägg 150 mark. 
Motiveras av allmänna kostnadsökningar. 

5 Ht.VIII:ll.Anslag för kurser. 

5 Ht.X:4. 

5 Ht.X:5. 

Tillägg 550 mark. 
Skolan inledde hösten 1968 en kurs på trädgårdsområdet. 
Detta föranledde extra kostnader bl.a. för inköp av fack
litteratur och studiematerial. 

X. Ålands husmodersskola. 
Underhåll av Q;y:ggnader och inventarier. 
Tillägg 260 mark. 
Motiveras av särskilda tidigare icke förutsedda kostnader i 

samband med om- och tillbyggnaden. 
Expensmedel. 
Tillägg 860 mark. 
Motivering som ovan. 

XI. Fornminnesvården. 
Övriga ansle.g. 

5 Ht.XI:l3. Publiceringsverksamheten. 
Tillägg 520 mark. 
Motiveras av ökade tryckningskostnader. 

XII. Biblioteksverksamheten • 
.2.Ht.XII:3. Bidrag till biblioteken (t~· 

Tillägg 32.000 mark. 
Erfordras till tidigare budgeterat anslag på grund av ökade 
utgifter vid de kommunala biblioteken • 

.2..Ht.XII:6. Diverse utgifter. 
Tillägg 20 mark. 



-11-

Tidigare anslag synes otillräckligt. 
XIII. Särskilda anslag. 

5 Ht.XIII:l3-0Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings
och bildningsväsendet. 

6 Ht.I:2. 

6 Ht.II:2. 

6 Ht.II:5. 

6 Ht.II:8. 

Tillägg 1.600 mark. 
Motiveras av de bidrag för studieresor vilka landskapssty
relsen beviljat. 

6 Huvudtitelg. Näringarnas främjande. 
I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten. 
Resor och dagtraktamenten (f). 
Tillägg 5.410 mark. 
Erfordras på grund av ökat antal resor. 

II. Ålands försöksstation. 
Arbetskostnader. 
Tillägg 900 mar~. 
Erfordras på grund av större antal arbetstimmar än tidigare 
förutsatts. 
~;yck~ingskostnader. 

Tillägg 300 mark,. 
Erfordras :på grund av ökade tryckningskostnader och större 
upplagor. 

Expe~9&h 

Tillägg 435 mark. 
Motiveras av intensifierad verksamhet och därmed ökade kost
nader. 

III. Fisket. 
6 Ht.III:9. Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkesfiskare 

för anskaffning av fiskredskap och fiskebåtar (r). 
Tillägg 1.750 mark. 
Erfordras då beloppet av utelöpande lån för vilka, beviljas 
räntegottgörelse, är större än tidigare förutsatts. 

IV. Skogsbruket. 
6 Ht.IV:l2. Underhåll och drift av maskiner och redskap för arbeten i 

samband med skogsförbättringar (f). 
Tillägg 7.000 mark. 

Motiveras av intensifierad verksamhet. 
7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 

II. Väghållningen. 
1 Ht.II:l. Underhåll av landsvägar och bygdevägar: 



7 Ht. IV: 2. 

7 Ht. V: 3. 

9 Ht.I:l. 

-9 Ht.I:6. 

i_Ht.II:4. 
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d) Understödjande av bilfärjetrafik Vårdö•Qustavs. 
Tillägg 5.600 mark. 
Skärgårdsfärjan kunde i april månad 1968 göra några turer 
utöver kontraktet varför ett tillägg om 5.600 mark erfordras. 

IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier. 
Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier. 
Tillägg 49.500 mark. 
Tillägget motiveras i huvudsak av ökade kostnader för fram
ställning av krossgrus. Under året har producerats kross
grus i större mängd än tidigare. 

V. Särskild~ anslag. 
Motorfordonstrafiken. 

Kostnader för bilregisterbyrån. 
Tillägg 1.850 mark. 
Motiveras av kostnader föranledda av bilregisterbyråne iord
ningsställande, anskaffning av blanketter o.dyl. 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
I. ~ensioner och av, landskapet i egenskap av arbetsgivare 

erlagda sociala .utgifter. 
Pensioner ( f) . 
Tillägg 175.000 mark. 
Motiveras av ökat antal pensioner och den nya pensionslag
stiftningen. 
Socialskyddsavgifter (f). 
Tillägg 72.000 mark. 
Motiveras av ökade löneutgifter. 
Hälso- 2 läkar- och sjukvå:izS!. 
Tillägg 5.800 mark. 
Motiveras , i huvudsak av liberalare bestämmelser i den nya 
hälsovårdsstadgan för statens arbetare, som tillämpas även 
i landskapet. 

II. Särskilda anslag. 
Ko:m.mitteer och sakkunniga (f). 

Tillägg 6.650 mark. 
Motiveras av antalet kornmitteer och större antal sammanträ
den än tidigare beräknats. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
II. Hälso- och sjukvården. 

1Q..Ht.II:2. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarier och 
instrument. 
Tillägg 1.400.ma.rk. 
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Moti veras av smärre kostnadsökningar. 

10 Ht.II:5. Grundrepration av läkarbostad. 
Tillägg 5.050 mark. 
Motiveras av oförutsedda tilläggsarbeten, vilka ansetts 
fördelaktigt att utföra i samband med övriga arbeten. 

10 Ht.II:6. Utbyte av ångpannor. 
Tillägg 29.600 mark. 
Motiveras av särskilda tilläggsarbeten i samband med utby
tet av ångpannorna srunt vissa icke kalkylerade kostnads
ökningar utöver de kalkylerade kostnaderna. 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

10 Ht.III 14.Skollägenheten på Jomala gård för anskaffning av maskiner 
och oljeeldning. 
Tillägg 5.500 mark. 
Tilläggsanslaget avser under året erlagd dellikvid för 
traktor. 

10 Ht.III:l5.Kastelholms:slott för inventarier m.m. (r). 
Tillägg - ,.mark. 
Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag. 

10 Ht.III:l7.Bomarsunds campingområde för bastu. 

10 Ht.V:l. 

Tillägg 160 mark. 
Avser en mindre felkalkylering. 

V. Kommunik&tionsväsendet. 
Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). 
Tillägg 185.000 mark. 
Årets vägbyggnadsprogrrun i Brändö omfattade bl.a. förhål
landevis stora jordschaktningsarbeten, för vilka entrepre
nören hyrt en större schaktmaskin från riket. För att kunna 
utnyttja densamma utöver entreprenaden på det tidigare be
slutade vägbygget (Björnholma)-Nötören-Djurholm innan maski
nen återställdes, fortsattes vägarbetet utöver årets pro
gram för en kostnad om 190.000 mark, vilket ansågs fördel
aktigt och medförde en relativt stor besparing för landska-
pet. 

För utförandet av den i årets program förutsatta ytbe
handlingen av vägen Svinö vägskäl - Långnäs, visade det sig 
nödvändigt att göra vissa förbättringsarbeten invid Svinö 
vägskäl. Enahanda var förhållandet med vägen Svinö vägskäl
Svinö färjfäste. För dessa arbeten erfordras :ett tillägg 
om srunmanlagt 95.000 mark. 



10 Ht.V~5. 

-14-
Grundrepara tion av Degerby tullbrygga.(r). 

Tillägg mark. 
Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag då 

tena inte kunnat utföras under år 1968. 


