Nr 25/1969.

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
landsting med förslag till andra tilllägg till ordinarie inkomst- och utgiftssta ten för landskapet Åla~d under år

1969.
Föreliggande tilläggsbudget föranledes dels av under året uppkomna
behov, vilka tidigare icke kunnat beaktas dels av frågor, vilka i tidigare budgetbehanc1lingar förutsatt ytterligare precisering.
Budgetförslaget omsluter totalt 599.350 mark, vilket på inkomstsidan i sin h elhet t ä ckes av förskottsanslaget för skattefinansiell
utjämning år 1969. Inkomsterna hc.r därmed icke ansetts erfordra närmare motiv,ering. För utgifterna redogöres i detaljmo tiveringen nedan.
Den 1 septenber detta år träder i riket tvenne nya lagar i kraft,
som innebär en utvidgning av stödet åt studerande och samtidigt, genom inrättande nv en studiestödscentral, en centralisering vid handläggningen av studiestödsärenden.
Lagstiftningen (FFS 69-70, 167 och 287/69) omfattar dels, såsom en
nyhet, borgen åt studerande på j_nsti tutsni vCt samt vid yrkesläroanstalter inom sjöfarten och dels ändring och utvidgning av tidigare lagstiftning om stöd för högskolestuderande. Inom förstnämnda område faller av landskapets skolor, Ålands sjöfartsläroverk och Ålands sjömansskola. Handlä ggningen av i riket beviljade stöd för högskolestudier har tidigare, även för åländsk2 studerande, handhafts av vederbörande riksmyndigheter.
Landskapsstyrel sen har tillsatt en kon1L1i tte med uppdrag att granska
studiestödssystemet och dess tillämpning för landskapets del. Kom.JJ.1itten beräknas inom kort kunna avge si tt betänkande till landskapsstyrelsen, som på basen härav avser att till landstinget under höstsessionen
överlämna förslag i ärendet.
För a tt · eleverna vid berörda skolor i landskapet - sjöfartslärovcrke t och sjömansskolan - skall kunna ges s amma för:oåner so:ci i andra
skolor redan från den tidpunkt soI.1 rikslagstiftningen träder i kraf t
har landskapsstyrelsen beslutat fö re slå att landskapsstyrelsen på ansökan skall bevilja landskapsborgen enlig t samma grunder som i riket.
Eventuellt anslng torde nu icke upptagas i budgeten utan skulle detta
anstå till ordinarie budgeten för 1970 sedan landstinget tagit ställning i frå go.n OIJ handläggning och beviljande av studiestöd i landskapet i sin helhet.
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Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen föreslå
att Landstinget måtte ,antaga följande
förslag till andra tillägg till ordinarie inkoost- och utgiftsstaten för landskapet Åland under år 1969, samt bemyndiga landskapsstyrelsen att under år
1969 enligt samma grunder som i riket
bevilja borgen åt studerande vid i landskapet verksamwa yrkesutbildande läroanstalter.
Mariebaon, den 20
1969.
På
vägnar:

Landskapskamrer
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I NK 0 MS T E R •
6 .Avdelningen.

==============
I. =-Finansieringsinkomster.
- .
,,
.Avraj-cnings- och ränteinkoqster.
Statsanslag för skattefinansiell utjämning
a) förskott för år 1969 . . .. .••....... . ...........
Sm.Jrna I kap. 599. 350
Summa 6 .Avdelningen 599.350
e=r--
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Surmna inkomster mk

599 .350

599.350
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U T G I F T E R.
6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande.
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III . Fisket.
5. Fiskeriunde rsökningar (förslagsanslag) •..•......•..
Summa III kap. 7.000
V. Övriga näringaE.
10. Till landskapsstyrelsens disposition för näringar.,nas f räru j ax1d e
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Sw.1lilla V Kap. 12 . 000
Summa 6 Huvudtiteln 19.000
7 I:Iuvudti teln. Ko@imnikationsväsendet.

=====================================
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II. Väghållntngen.
Underhåll av l andsvägar och bygdevägar
c) fä rjhållningen (förslagsanslag) ....•. 500.000
Sw.mna II kap. 500. 000
Summa 7 Huvudtiteln 500.000
9 Huvudti teln. Diverse anslag.
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6.

II. Särski ld §._~nsla_g.
Av naturskydds åtgärder föranledda utgifter (förslagsanslag)

o

o

o

D

o

Q

o

•

ID

•

o

o

••

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

•

o

I)

o

o

o

••••••

Surnrna II kap. 5. 500
Summa 9 Huvudtiteln 5.500
10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.

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

5 . 500

3.

II. Hälso- och sj~vå rden.
Ålands centralsanatorium för oabyggnad av ligghallar
Summa II kap. 20.000
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20.000

III. Undervisnings- .. och_ bildningsv,;ä.sendet.

11. Ålands lantmannaskola för grundreparation av föreståndarbostad
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18. Ålands husmodersskola för ombyggnad av verando. •....
Summa III kap. 45.000

5.

1.

V. Kommunikati9nsvä sendet.
.Anskaffning av landsvägsfärja •.....•..............
Summa V kap. -VI. Polisvä sendet.
Polisinrättningen i_J'iari ehamn.
Anskaffning av utrustning .... . ....•...........•. • .
~olisv ä sendet

2.

på

37.000
8.000

2.850
I

ladJ-d~t.

Anskaffni ngar till och repara tion av vaktkontor ..•.
Smilma VI · kap. 9. 850
Summa 10 Huvudtiteln 74.850
Slliilllm

utgifter mk
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Detaljmotivering.

UT GI F T E R .
6 Huvudtiteln. N~ringarnas främjande.
===================~=================

III. Fisket.

6 Ht.III:5.

Fisk_eriundersökning0r.
~jll ägg 7.000 mark.
Utplanteringen av lax i Östersjön har hittills i huvudsnk skett från Sverige. Huvudparten av fångsterna har
tagits upp nv andra l ände rs fiskebåtar och de åländska
trå lfj_skarnas fångster utgör en i cke obetydlig del därav .
Däremot har utplantBring av laxyngel frå n Finland skett
i ringa utsträckning . Det ä r också troligt att den svenska laxodlingen inorJ en nä ra framtid kan komma att inskrä nkas. Kommissionen för Husö biologiska station .h ar
därför ansett det angeläge t att snarast möjligt undersöka mö jligheterna a tt odla lax i bräckt vatten . Provodlingar unde r 1969- 1970 förväntas ge underlag för be-

I

I

6 Ht.V:lO .

- 5dämning av huruvida önska t l ax odlingsp rogram i s tö rre
skala kan uppta gas på Åland och ge svar på frågan om vissa arter ä r stationä r a i de vatten där de släpp s ut.
Provve r ksamheten under å r 1969 har beräknats ko sta
c . 15 . 000 mark. Av å rets anslag för fiskeriundersök- .
ningar föreslås att de för ekologiska undersökningar upptagna medlen om 8.000 mark i stället får utnyttjas för
laxodlingsförsöken medan för resterande kostnader e rfordras nu upptaget tillä ggsanslag om 7.000 mark.
V. Övri_g_§, _näringar .
Ti},__,~ . J_andskapsstyrel_.§_ens dispositi on fö r näringarnas
frä mjande .
1'.11.lägg 12.000 mark .
Planeringsstyrelsen har förE:rtagit en förberedande under sökning av vattenförsörjnj.ngen inom land.skapet . För v idare undersökning och bearbetning av olika alte r n ativ
har inom landskapsstyrelsen s lantbr uksavdelning und er
sol.illliaren utförts kompl e tterande arbeten då landskapssty.. :.
relsen ansett det brå dskande att kunna få en översiktlig
plan. Erforderlig k ostna d för årets arbete omfattande
löner 9 resekostnader 7 kartor m.m. beräknas till c . 12 . 0 00
mark.
7 Huvudtiteln . Kommunikationsväsendet .

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

. ' l.

... .-..:----

7 Ht . II:l .

IL Vä gh§,llningen.
Underhåll av landsvä_g_0r och bygdevägar .
c) färjhå llningen_Jll:.
Ttllägg 500. 0 00 ma r_k_.
Genom bl. a . ökat anta l t urer och arbetstidsförkortning
har kostna derna sti git ut öv er vad som beräknades hösten
1968. Därtill k onlliler att vid k a l kyleringen av drifts kostnaderna förefam1s ett antal icke kända faktore r,
bl.a . Kökarfärjans kostnaderj som medförde viss osäkerhet om hur f ä rjhållningen kostna dsmässigt skulle utv e ckla sig och vilka alla även påv erkats av allmänna kostnadsstegringar och löne avtalen.
9 Huvudtiteln. Dive rse anslag.

==============================
II. Sä rskilda anslag.

- ~-

Ht. I l.t6 .

Av natu r skyddsåtgä r~e ~_ föranledda utgifter.
T:j.llä gg 5.500 mark.

-6-

I september detta år anordnas en kurs i oljebekärnpning
i Göteborg. Med hänsyn till erfarenheterna av under året
inträffade oljeutslä pp har landskapsstyrelsen ansett
angeläget att det inou landskapet finnes tillgång till
personal med kännedom om oljebek:iTipningsrnetoder och har
beslutat att tio man reprezenterande landskapets vägoch forstavdelning 9 brand- och polisväsendet samt sjöbevakningen får deltaga i nämnda kurs. Erforderligt tillläggsanslag beräknas till 5.500 mark.
10. Huvudtiteln. Investeringsutgifter.

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

II. Hälso~ och sjukvården.
Ålands centralsanatorium för ombyggnad av ligghallar.
10.. lit. II·: 3.
_Tillägfii 20.• 000 mark!
Förhandsberäkningarna av kostnaderna för ombyggnad av .
sanatoriets ligghallar utvisade ett belopp om c. 40.000
mark 9 vilket upptogs i budgeten för 1969. Sedan entreprenadanbud inbegärts har kostnaderna konstaterats för
lågt beräknade. Byggnadstekniska arbetena stiger enlig ~:
anbuden till 45. 000 nmrk 9 VVS till 5. 000 mark och el tekniska arbeten till c. 6.200 mark 9 vartill erfordras för
diverse kostnader och eventuella extra arbeten c.4.000
mark varför tilläggsanslaget upptagits till 20.000 mark1
III. Undervisnings- och bildningsväsendet.
10 Ht.III:ll. Ålands lantmannaskola för grundreparation av föreståndarbostad.
Tillägg 37.000 mar~
Sedan entreprenadanbud inbegärtspå det av arkitekten i
enlighet med motiveringen under detta moment i ordinarie
budgeten utarbetade programmet har det visat sig att tidigare kostnader 9 uppskattade till 50.000 mark 9 varit
för lågt beräknade. Kostnaderna stiger enligt de nya beräkningarna till c.87.000 mark fördelade sålunda
Byggnadstekniska och VYS-arbeten
54.990 mk
Målningsarbeten
9.500 Il
Eltekniska arbeten
5.000 Il
Projekterings- och arkit ektnrvoden
6.800 Il
Kontrollant
2.000 "
Administr:;i.tionskostnader~ diverse utgifter och diverse arvoden
8.710 Il
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De höga kostnaderna har föranlett landskapsstyrelsen att
ånyo pröva frågan on alternativet med nybyggnad. Men
landskapsstyrelsens majoritet har dock med samma motivering sorc1 tidigäre vidhållit ombyggnadsal ternativet.
Kontrakt har tills vidare icke tecknats.
10 Ht.III~l8. 111.an_d§ husmoderss~ol~..f_gr ombyggnad av veranda. (Momentet nytt).
4%s1_ag 8.000 mark.
Vid owbyggnaden av husmodersskolans skolbyggnad planerades endast en renovering av husets veranda. Senare framkom att denna var i så dåligt skick att någon mindre
reparation icke skulle löna sig och dessutom icke ge
tillfredsställande kmJ.rJ.unikationer. Sedan arkitekten
utarbetat nya av landskapsstyrelsen godkända ritningar
åtog sig entreprenören för ombyggnaden att med tidigare
för renoveringen beräknat belopp fråndraget uppföra ny
veranda. Kostnaderna totalt för verandan kommer därmed
att stiga till c. 8.000 mark.
V. KOiillj1D;l,~kationsväsendet.
10 Ht.V:5.
A_n§._k?ffning av lWt~~v.§.g_§färja.
~1-J....l_ägg - •

I wotivering till ordinarie budgeten för 1969 (10 Ht.
V:5 s. 103) anges som målsättning anskaffande av ny
färja för Föglötrafiken med utrymme för minst 30 personbilar och en fart av 10 knop, medan den nuvarande Föglöfärjan skulle bli reservfärja. Som känt har ingenjörsfirman Brenner anlitats för att projektera den nya färjan.
En preliminär skiss föreligger, som dock endast är avsedd att utgöra· grund för den interna planeringen. Kostnadsberäkningen är också fortfarande preliminär, men priset torde stiga utöver det i ordinarie budgetförslaget
nämnda beloppet 850.000 mark. Något tilläggsanslag är
icke föreslaget för 1969j men genom precisering av notiveringen avser landskapsstyrelsen att färjan skall
kunna beställas så snart projekteringen fastställts av
landska.psstyrelsen under hösten.
Landskapsstyrelsens förslag är alltså att
landsvägsfärja beställes snarast möjligt med den tidigare nämnda specifikationen~ 30 personbilar och minimifart 10 knop.

---
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En marschfart om c. 12 knop eftersträvas o. l /kän ernås

I
genom en ekonomiskt godtagbar lösning. Denna färja skall
huvudsakligen utnyttjas för Föglötrafiken, men skall
vid behov kunna insättas även på andra rutter som reservfärja, om den till reservfärja sedermera överförda
nuvarande Föglöfärjans kapacitet ej räcker (t.ex. på
Kökarlinjen).
11
VI. Polisväsendet.
Polisinrättningen i Marieharnn.
I;
.Anskaffning av utrustning.
Til_]Jigg 2. 850 mark.
I
Till den äldre av polisinrättningens två tjänstebilar
I
har inrättningen under sommaren varit tvungen att an~
skaffa ny motor. Kostnaderna för anskaffning och inI ,
stallation uppgår till c. 2.200 mark. Därtill ~öreslås
650 mark för inköp av nya grodmansdräkter. De tidigare
är nu utslitna efter 8 års användning.
Polisväs~ndet på landet.
Anskaffningar till och reparation av vak:tkontor. (Ru~
riken delvis ändrad).
Tillägg 7-000 mark.
Vid granskning av det av landskapet disponerade förra
reservfängelset i Kastelholm har konstaterats att vakt~
bostaden är i mycket bristfälligt skick och i behov åV
,
1
omedelbar reparation.De hu:vudsakliga arbetena avser yttertaket, som är sönderrostat och behöver förnyas och köksgolvet, som är ruttet och redan tidigare utdömt. Därtill
koll1J1er smärre målnings..'.. och dräneringsarbeten. Kostnaderna har beräknats till c. 7.000 mark och a~betena avses ske med hänsyn till den planering av området som
sker i samband med restaureringen av Kastelholma slott.
I
Reparationsarbetena ankommer på landskapet enligt det
med arkeologiska kommissionen upprättade avtalet.
I
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