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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Il 
Landstinget med förslag till fjärde till

lägg till ordinarie årsstaten för land-
0 0 

skapet Aland under ar 1977 . 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framst ä llning 

med förslag till fjärde tilläggsbudget för år 1977 . 

I förslaget till tredje tillägget till årsstaten för år 1977 ingår 

anslag för anskaffande av en navigations- och radarsimulator till 

Ålands sjöfartsläroverk . Då beställningen bör göras under år 1977 

för att möjligast förmånliga leveransvillkor skall erhållas har 

landskapsstyrelsen avsett att göra beställningen innevarande år . 

Då det nu framkommit att landstinget inte hinner slutbehandla 

tredje tillägget under år 1977 och denna viktiga anskaffning av 

den orsaken inte skulle kunna genomföras enligt planerna har land

skapsstyrelsen ansett det nödvändigt att förelägga landstinget en 

fjärde tilläggsbudget, föranledd enbart av anskaffningen av nämnda 

navigations- och radarsimulator . P å grund härav föreslås att an

slaget för simulatorn under momentet 26 . 04.70 J . 500.000 . mark i 

tredje tillägget till årsstaten för år 1977 skulle utgå . 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detaljmoti

vering får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga föl

jande förslag till fjärde tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet 
0 0 

Aland under ar 1977 samt bemyndiga 

landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgetens förverkligande erforderliga lån. 

Mariehamn den 16 december 1977. 

L a n t r å d 

Finanschef Ake Barnberg 
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I N K 0 M S T E R ================= 
Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER ========================== 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 

03. Förskott på statsanslag för skatte

finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

3.500.000 

UTGIFTER =============== 
Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
Allmänna byrån och skolbyrån. 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

70. Anskaffning av inventarier och 

utrustning (r) 

Utgifternas totalbelopp 

3.500.000 

213 

~:'!:~~~:'!:~~~ 

3.500.000 

3.500.000 

3.500.000 

3.500.000 



26.04.70 
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UTGIFTER =============== 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
Allmänna byrån och skolbyrån 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Anskaffning av inventarier och utrustning (r). 

J.500.000 (18.300) 

Den radarsimulator som sjöfartsläroverket f.n. an

vänder i undervisningen har tillsvidare kunnat hållas 

igång med uppenbara svårigheter på grund av bristande 

tillgång till reservdelar. För anskaffande av en helt 

ny navigations- och radarsimulator talar bl.a. föl

jande omständigheter: 

1. Den nuvarande radarsimulatorn är 15 år gammal och 

fyller ej kraven för utbildning för idag förekom

mande instrument ombord på fartyg. 

2. Reservdelar finns ej att tillgå, då tillverkningen 

upphört. 

J. På grund av ålder och slitage är en uppstartning 

av nuvarande simulator för "spel" tidskrävande 

(ca 1 timme). 

4. Spelområdena för nuvarande simulator är inaktu

ella, då farleder, utprickning, fyrar m.m. ändrats 

avsevärt och inte överensstämmer med sjökort. Nya 

spelområden kan inte anskaffas. 
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För nyanskaffningen talar även sjötrafiksäkerhetskrav. 

Det måste nämligen anses viktigt att vid sjöfartsläro

verket utbildas sjöbefäl, som behärskar radarnaviga

tion redan från första dagen ombord på ett fartyg, för 

att därmed i största möjliga grad förebygga förekoms

ten av felnavigeringar. 

Sjöfartsläroverket har sedan en tid tillbaka utrett 

anskaffningsfrågan och anser anskaffningen nödvändig 

för att skolan skall kunna ge en tidsenlig utbild

ning. 
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Anskaffningen förutsätter även betydande ombyggnads

arbeten i sjöfartsläroverkets och tekniska skolans 

fastighet bl.a. på grund av kravet på en god venti

lation. Kostnaderna för dessa ombyggnadsarbeten har 

av skolan preliminärt beräknats till ca 450.000 mark. 

Sedan kostnaderna för ombyggnaden noggrant utretts 

kommer landskapsstyrelsen att begära medel härför. 

På grundval av ovanstående utredningar föreslås för 

anskaffande av navigations- och radarsimulator ett 

anslag om J.500.000 mark. Anslagets användande förut

sätter att vederbörliga tillstånd till anskaffningen 

erhålles. Anslaget föreslås ändrat till reservations

anslag. 
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