
1974-75 Lt. Ls framst . nr ~9.;.. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till femte 

tillägg till ordinarie årsstaten .för 

landskapet Åland under år 1974. 

Till landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till femte tilläggsbudget för år 1974. 

Föreliggande tilläggsbudget föranleds främst av budgeteringen av 

anslag för skördeskadeersättningar. Därjämte har medtagits andra till

läggsäskanden som framkommit sedan senaste tilläggsbudget avgavs. 

Tilläggsbudgeten upptar utgifter till ett sammanlagt belopp av 

2 . 533 . 300 mark och finansieras så gott som helt med anslag för skatte

finan siell utjämning. 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detaljmotive

ring får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till femte tillägg till ordi

narie årsstaten för landskapet Åland un

der år 1974 samt bemyndiga lan dsk aps

styrelsen att upptaga för budgetens 

förverkligande erforderliga lån. 

Ma riehamn, den 18 december 1974. 

På land skapsstyrelsens vägnar: 
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I N K 0 M S T E R ----------------------------------
Avdelning 02, 

02. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
====================~~~======= 

13~ I\ANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

02. Polisinrättningens i Mariehamn inkomster 

1. Stadens andel i kostnaderna 

Avdelning 04, 

~~~=E~~~~g~~~~~~g~~~~~g~~~ 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

~?r~oo 
92.300 

02. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

2.533.300 

UTGIFTER ================ 
Huvudtitel 13. 

JJ~=~~gk~~x~~k~~~~~~g=E~~X~kr~~~~g~~~4~~ 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

20. Resor (förslagsanslag) 

Allmänna byrån. 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MA.RIEHAMN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

04. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

OJ. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGS

UPPGIFTER 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

70. Anskaffning av inventarier 

Huvudtitel 140 

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

30. Landskapsunderstöd till kommuner som råkat i 

ekonomiska svårigheter (reservationsanslag) 

92.JOO 

92,300 

2.441.000 ========= 
2.4Li1.ooo 

2.441.000 

J~J,;J~~ 
J.500 
3.500 

277.000 

250.000 

20.000 

7.000 

102 .. 800 

100 .. 000 

2.800 

------------
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Huvudtitel 16. 

16. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

20. Resor (förslagsanslag) 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

10. Byggnadernas drift (förslagsanslag) 

13. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDET 

31. Extra landskapsunderstöd för grund- och folk

skolväsendet (förslagsanslag) 

~~2~~$1~ 
s.ooo 
5.000 

7.000 

7.000 

338.000 

32.000 

34. Landskapsunderstöd för folkskolorna i Mariehamns 

stad (förslagsanslag) J06.ooo 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

51. Landskapsunderstöd åt medborgar- och arbetar

institut (förslagsanslag) 

15. STUDIESTÖD 

50. Studiepenning (förslagsanslag) 

Museibyrån. 

23. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Huvudtitel 17. 

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

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SA.i~T JORDDISPOSITIONSVERK

SAMHET 

54. Ersättningar för 1974 års skördeskador (reser-

181. 000 

181.000 

27.000 

27.000 

22.000 

22.000 

1.450.000 ========= 

1.450.000 

vationsanslag) 1.300.000 

84. Lån till odlare som råkat i svårigheter genom 

skördeskador (reservationsanslag) 150.000 

Huvudtitel 18. 

18. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 120.000 ========================================= ======= 

Allmänna byrån och s.iötrafikbyrån. 
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03. SKÄRGÅRDSKOMMUNIKATIONERNA 120.000 

21~ Upprätthållande av trafik i skärgården (för-

slagsanslag) 120.000 

Utgifternas totalbelopp 

2.533.300 
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D E T A L J M 0 T I V E R I N G --------------------------------------------------------------

I N K 0 M S T E R 

~~~=~~~~~gig~=gX=~kg~RgR=~gI~~ 

13. KANSLI.AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

02.13.02. Polisinrättningens i Mariehamn inkomster. 

1. Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen. 

Tillägg 92.300 mark. 

Tillägget utgör 1/3-del av de under momenten 13.02.01, 

13.02.04 och 13.02.29 budgeterade utgifterna. 

04. FINANSIERINGSINKOMSTER ----------------------------------------------------
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

04.01.02. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning. 

Tillägg 2.441.ooo mark. 

Budgeten balanseras med detta anslag för skattefinansiell 

utjämning. 

UTGIFTER 

13. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

13.01.20. Resor (f). 

Tillägg 3.500 mark~ 

Anslaget på momentet, som avser avdelningens reseanslag för

utom de som hänför sig till polisförvaltningen, har visat 

sig för lågt 9 varför ett tillägg om 3.500 mark erfordras. 

På momentet föres även ersättning för privat fordon i tjänst 

för den av vaktmästarna vid landskapsstyrelsen som använder 

eget fordon i sin tjänst. 

Allmänna byrån. 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

13.02.01. Avlöningar (f). 

Tillägg 250.000 mark. 

Under år 1974 har betydande gropjusteringar vidtagits retro

aktivt ifråga om polismännens avlöning, vartill kommer all

männa lönejusteringar. Ett tillägg om 250.000 mark har på 

grund härav visat sig erforderligt. 
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13.02.04. Socialskyddsavgifter (f). 
Tillägg 20.000 mark. 

Utgöres av lagstadgad utgift som är beroende av löneutgifter

nas storlek. 

13.02.29. Övriga konsumtionsutgifter. 

Tillägg 7.000 mark. 

Tillägget föranleds framförallt av allmänna kostnadssteg-

ringar. 

03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGSUPPGIFTER 

13.03.01. Avlöningar (f). 

Tillägg 100.000 mark. 

Tillägget föranleds av verkställda gropjusteringar under år 

1974 samt av allmänna lönejusteringar. 

13.03.70. Anskaffning av i:rwentarier. 

Tillägg 2.800 mark. 

Tillägget föranleds av att trafikradarns pris blev något 

högre än beräknat. 

J~~=~~~~~~~~~~k~~~~~~g=~~~~~kI~~~~g~~R~ 
OJ. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

14. OJ. JO ... Landskapsunderstöd till kommuner som råkat i ekonomiska 

svårigheter ( r). 

Tillägg -- mark. 

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag. 

16~ UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
01 • CENTHALFÖRVALTNING 

16.01.20. ~~sor (fl. 
'J:'illägg 5.000 mark. 

Tillägget avser 1.000 mark för allmänna byrån och skolbyrån 

medan återstoden 4.000 mark hänför sig till museibyråns re

seanslag. 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

16.09.10. Byggnadernas drift (f). 

Tillägg 7.000 mark. 

Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 
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13. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDET 

16.13.31. Extra landskP~~understöd för grund- och folkskolväsendet (f). 
Tillägg 32.000 mark. 

Anslaget erfordras för att täcka de extra understöd som ut

betalas under år 1974. 

16.13.34. Landskapsunderstöd för folkskolorna i Mariehamns stad (f). 
Tillägg 306.000 mark. 

Tillägget föranleds bl.a. av tilläggsbidrag 253.000 mark 

för Mariehamns stads skolkostnader för åren 1968 9 1969 och 

1970. 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

16.14.51. Landskapsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut (f). 

Tillägg 181.000 mark. 

Då under år 1974 utbetalats lagstadgade bidrag sammanlagt 

135.000 mark hörande till 1973 års utgifter samt därjämte 

förskott för 1974 års utgifter sammanlagt 316.000 mark er

fordras ett tilläggsanslag om 181.000 mark. 

15. STUDIESTÖD 

16.15.50. Studiepenning (f}. 
Tillägg 27.000 mark. 

Tillägget föranleds av lagstadgade studiepenningar som utbe

talas under år 1974. Under året har även studiepenningens 

belopp höjts för vissa studier. 

Museibyrån. 

2J. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

16.23.01. Avlöningar (f). 

Tillägg 22.000 mark. 

Tillägget föranleds förutom av allmänna lönestegringar av 

ökat personalbehov. Som jämförelse kan nämnas att utgifterna 

enligt bokslutet för 1973 steg till 47.464 mark. 

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

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONSVERKSAMHET 

17.10.54. Ersättningar för 1974 års skördeskador (r). (Momentet nytt) 

Anslag 1.300.000 mark. 

Regeringen har den 7 december 1974 överlämnat ett förslag 
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till femte tilläggsbudget för år 1974 som upptar förslag till 

ersättningar av 1974 års skördeskador. I propositionen kons

tateras att det på grund av de exceptionellt rikliga och 

långvariga regnen under såväl växtperioden som skördetiden 

år 1974 uppstod betydande skador på skördarna av hö 9 spann

mål och rotfrukter. Enligt de beräkningar som gjorts uppgår 

det sammanlagda beloppet av förlusterna ifråga om mängd och 

kvalitet till mer än 400 milj. mark. De svåra väderleks

förhållandena vållade dessutom en tydlig stegring av kost

naderna för skörd och torkning utöver vad som kan anses höra 

till normal fluktuation. 

Lägenhetsbestämda värderingar av skadorna ifråga om andra 

växter än vallväxter har i riket gjorts på 56.000 lägenhe

ter med den skadedrabbad areal av 203.600 hektar. 

Då det anses oskäligt att låta odlarna ensamma bära de eko

nomiska förlusterna som åsamkas dem genom skördeskadorna 

föreslår regeringen under ett nytt moment 30.32.49 "Ersätt

ning för 1974 års skördeskador" ett reservationsanslag om 

260.000.000 mark som enligt grunder som närmare fastställes 

av statsrådet skall användas enligt följande dispositions

plan~ 

1. I lägenhetsbestämda ersättningar 140.000.000 mark. 

2. I övriga ersättningar 120.000.000 mark att användas för 

sänkning av foderkoptnaderna, i ersättningar till mjölkpro

ducenter, för betalning av pristillägg för fodervete och 

foderråg eller för andra ändamål, som eventuellt föreskrivs 

för säkerställande av försörjningen med utsädesspannmål. 

Under ett nytt moment 30.32.85 upptas 30.000.000 mark att 

utgivas som lån mot låg ränta med en utlåningstid om högst 

3 år åt odlare som råkat i svårigheter genom skördeskador. 

Propositionen har ännu inte slutbehandlats i riksdagen och 

verkställighetsföreskrifter har sålunda ej heller kunnat 

utfärdas. I flere avseenden är det sålunda oklart hur er

sättningarna kommer att utbetalas. Förhandlingar pågår 

mellan regeringen och producentorganisationerna om fördel

ningen av ersättningarna. 
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Landskapsstyrelsen konstaterar att skördeskadorna på Åland 

liksom i riket är mycket omfattande. Skadorna på höskörden 

blev betydande. Värst drabbades dock klöverfröodlingarna~ 

som blev praktiskt taget oskördade. Arealen av klöverfrö 

utgjorde hela 200 hektar. Den sammanlagda arealen av ska-

dade odlingar utgjorde ca 300 hektar 9 vartill 

kommer skadorna på hö. Skördeskadorna på Åland har upp

skattats till ca 2.000.000 mark. Landskapsstyrelsen har i 

fråga om skördeskadornas omfattning hört representanter 

för Ålands producentförbund. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att det i detta skede ännu 

inte är klart i riket om fördelningen av den ersättning om 

120.000.000 (allmänna ersättningar) som skall utges för 

sänkning av foderkostnaderna, i ersättning till mjölkprodu

center 9 för betalning av pristillägg för fodervete och 

foderråg eller för andra ändamål, som eventuellt föreskrivs 

för säkerställande av försörjningen med utsädesspannmål. 

Bland annat är det ej heller helt klart i vilken utsträck~ 

ning dessa allmänna ersättningar kommer att ges i samband 

med fastställande av lantbruksinkomsten. 

På grund härav har det icke varit möjligt för landskapssty

relsen att i denna tilläggsbudget komma fram med ett nog

grant fördelningsförslag, varför landskapsstyrelsen före

slår att som reservationsanslag upptas ett preliminärt 

beräknat belopp om' 1.300.000 mark för att av landskapssty

relsen fördelas för lägenhetsbestämda och allmänna ersätt

ningar enligt motsvarande grunder som kommer att tillämpas 

i riket. Beträffande detaljerna rörande fördelningen i 

skördeskadeersättningarna kommer landskapsstyrelsen att 

vida.re höra Ålands producentförbund. 

17.10.84. Lån till odlare som råkat i svårigheter genom skördeskador 

Ji:l:. (Momentet nytt). 

Anslag 150.000 mark. 

För att underlätta ekonomin för de åländska odlare som 

råkat i svårigheter genom skördeskador föreslås att ett 

låneanslag om 150.000 mark upptas för att utgivas som 

lån åt dessa odlare mot låg ränta och med en utlånings-

tid av högst 3 år. Lånen föreslås utgivna enligt enahanda 

grunder som i riket. Lanclskapsstyrelsen förbehåller sig 

dock rätt till mindre avvikelser 9 som kan anses ändamålsen

liga. 
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18. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ----------------------------------------------------------------------------------
Allmänna byrån och sjötrafikbyrån. 

•• o·" 

OJ. SKARGARDSKO:MMUNIKATIONERNA 

18.0J.21. Upprätthållande av trafik i skärgården (f). 

Tillägg 120.000 mark. 

Ökningen motiveras av ökade oljepriser och andra allmänna 

kostnadsstegringar. 


