
m 29/196q. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p OJ!g t y

r e i s e s framställning till Ålands 
landsting med f~rslag till andra till
lägg .:till ordirtarie inkomst~ och ut
giftestaten för landskapet Åia.n,d under 
är '196 6 . 

Under löpande budgetår har framkommit behov vilka i cke kunnat be
aktas i samband med avlåtande av landskapsstyrelsens framställning 
ti 11 första tilläggsbudget för innev~rande år. Förevarande .. ;förslag 
balanserar på 411 .480 mark och omfattar i huvudsak nya ansi~g under 
10 Huvudtiteln. Inkomstsidan upptar ehdast en post under 5 Avd~ '' r:l , 
Statsanslag för skattefinansiell utj~~ing, ocn har inte ansetts er-, . 
fordra ytterligare motivering medan iltgiftsmom~nten nedan närmare be-
röres under detaljmotiveringen. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt 

föreslå 
att Landstinget mätte a~taga föl

jande andra til_lägg till ordinarie 
inkomst- och utgiftsstaten för land
skapet Åland under år 1966. 

Mariehamn, den 24 augusti 1966. 
På landskapsstyreisens vägriar: 

Vicelantråd Alarik H'r:lggbloni 

Landskapskamrer 



1'. : .• -.·-,: 

1. 

4. 

3. 

4. 

1. 

. - -"'-····. 
...... '• -· 

-2- ' 

INKOMSTER. 

5 Avdelningen . 

I . Finansi eringsinkoms ter• .. 

Avräkni ngs- och ränte~nkpmster. 

Statsanslag för skattefinansiell utjämning 

a) förskott för år 1966 ••••• • • • •• . ••••••• 
Summa 5 Avdelningen 411.480 

Summa inkomster mk 

41L.480 

411.480 
=======t~======================= 

UT GIFTER. 

10 Huvudtiteln . Investeringsutgifter . 

V. ~ornmunikations~'sendet . 

Byggande av väg till och färjfästen för 

färjlinjen . Åland~Gustavs (reservations-

aris lag ) .... . • .... • ........... ....... ...... . 
Summa V kap. 406 . 000 

VI . Eolisvården. 

Poli1:;1väs e:p.det på landet. 

Komplettering av värmeinstallation i Eckerö~ 

vaktkontor : .... ... • ............ ~: . •· ...• .... 

Poli§inmt trlingen i Mariehamn. 

Anskaffning av utrustning f ör grodmän 

Summa VI kap. 2.720 
. . . . . 

VII. Särskilda ansiag~ 
Lans tingets kansli för anskaffning av mö'b--. 

I . • • 

ler. '< .. ... ..... -•• , .••••..• ••.•.. ~ ••••••••.•.•.• .•.• 

Summa VII kap. 2.?6ö 

Summa 10 Huvudtiteln 411.4~0 

I 

Summa utgif ter mk 

406.000 

2 .000 

7 20 

2.760 

411.480 
===============~===============~ 

Detaljmotivering. 

Utgif ter. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

V. Kommunikationsväsendet. 
lO Ht.V: 4. Byggande av vägar till och :Eärjfästen för färjlin jen Åland

Gustavs _ (r). 

Tillägg 40p.ooo mark. I 1965 års inkomst- och utgiftsstat 

fanns under 10 Ht.V:4, Byggande av vägar till och f ärjfästen 
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·f ö.r linj-en Åland-G1+s t~vs ' , upptaget att anslag om tota.lt 

309 ~ 000 mark~ Anslaget avsägs at t använd as f ör byggande av 

färjfästen oc h 7 ägar till dessa för a tt i huvudsak betjäna 

den. bl ivande stats.fär j an . Det äsk a d e anslaget fördelade sig 

sålund a , att a) · 200- 000 mark avsägs f ör byggande av en bryg .... 

ga pä östra Värdö) b) 100 .000 mark, av totalt beräknade 

300 . '000 mark, för centr alt färjfäste i Brändö by -s 'amt c) 

::r~ sterande 5 .000 mark för planering av hamn på östra Åland . 

ÅV det totala anslaget utnyttjades dock endast c. 100.000 

mark f ör uppförande av bry ggan på östra Vårdö , vilken ut-

byggt s så -att "Skärgärds,f'.ärjan" kan anlöpa densamma . ·På 

grund av bl.a . at-t v ä gen till det blivande färjfästet i 
. . . ~.. . I . .. 

Brändö_ b l ev trafikabelt fö~st innev at ande år kund e arbet et 
med" detta:; fä~ jfäst e i cke påbörjas under år 1965. Ans laget 

var i budgete·n upptaget s å som ett fast ans lag och blev till 

den del, samman lagt c . 200.000 mark, d'e-t,_icke utnyttjats 

under året, indraget i och med utgången av å r 1965. 

I 1966 är-s budget, under samma moment och med samma rub '.'"" 
~ . 

r icering, har upp_t ag;i ts 100-000 mark, avsett för u tförand e 
~~ 

av vis sa arbeten v id ff:irjfästet i Brändö • Avsikten var a tt 

för "Skärgärdsfärj~å" i _ Bfffndö skulle anläggas et t proviso

riskt fär jfäst&.. Av d-e.t .. 'a~lunda upptagna ans lag e t zy~ -C• 
- . ~' . 

26 .ooo mark an"lfänts f ö:r f ö.rberedande arbet e. Då emelle rtid 

an~_lag _f ör ansk~:ff ande aV \ f är ja ~ör linjen Å1and:-Gu~tavs 
uppt!f~i ts i stat e~udget 'en f ör innevarande år har land s kaps

styr'elsen -~nsett a t t ett pr9vis11i u m i nte kan komma i f råga, 

utan a tt d~r redan -n u bör u ppföras fullständigt f ärjfäste. 

:E:r:lig~ inb egärda en-trepre:aadanbud -skulle ett f är j f ä s te vid 

Blti:ldö , Djurh olm, i 'detta nu belöpa sig pä 487 .000 mark , v ar

av under inrtevarande år skulle utnytt j as 350 .000 mark. Väg~ 
lJy,ggnadsarb~tena i Brändö kommun ha numera avancerat så 

~ångt t att landskapS"S:tyr els en ber äknar att d e t år 1967 skal;:).:- · 

k~nna insättas en mindre färj a på leden Långholmss t r öm - -

:P'jurholm, varigenom Fiskö , Kor sö oc h Björnholma byar skul l'e 

få förbindelse med "Skärgårdsfär jan" vid Djurholm. För Tors-

,,? olma och Enklinge byar hade planerats provisori ska åtgtfrd ~r 
·för att möjliggöra landsättning av fordon vid de gamla bryg

. gorna , men äv.en har bord-e dock permanenta färjfästen uppfö -
.-~ ~·· 

ras direkt . Kostnader fö r · oessa tvenne bryggor beräknas till 

·>. · . .;,• • I : ,· ' :. , 
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st:tmmanlagt 120 • .000 mark .. F8r deh tid igare föres~.a~na pro
v isoriska lösningen har i årets budget ub.9-ef' mom'ent 7 Ht . 

III: 3 reserverats 20 ~ 000 ~ark ~ vii~~t emell-er-t id föres,lås 
-· ~ i.. 

bli outnyttjat, 4nder förut.;;iättning_ att ~huvarapde förslag 
. : ' . 

om 120.0,00 mark kan omfattas av 'land etinget. 
:. • . .l . ',· . 

'•; lVIed hänvisn:J.rig till ovanstående oph med be-aktande av un-

der m~mE?htet tidigare utnyttjat bel opp, före slår landskaps-
• - ~;.. - ' • ~ • - '1 \· 

styr ~lsen att; · .. 

a) 2~6 • 000 mark b evi 1 ;Ja~ såsom delans:l;-ag för fär jfäst et 
-":t · : 

i Br~nd~j Djurholm, och 
b) 120~000 mark för färjfästen i Torsholma. oqh Enklinge. 

VJ • Polisvå:rden. 
. . .;·_ ; . 

Po.~i~Yäsendet J?å landet• 
10 Ht . VI:3 ~ Kompiettering av yämeinstallation i Eckerö 

(Momentet nytt). 

v~kt kontor. 

. . 

Anslag .2.000 mark. Då för Jomala länsmansdi s trikt inreddes 

vakt~ontor i Eckerö posthus avsågs att senare försöka få 

värme från posthusets värmecentral; varför vi~sa ·installa

tioner gjordes i samband med inredningsarbetena. Vaktkpn-. . 

toret har dock hittills uppvärmts med oljekaminer, vilket 

ställer sig osmidigt i fråga om tillsynen under vintern .• 
Post- och telegrafstyrelsen har numera givit sitt samtycke 

till att ansluta även vaktkontoret till centralvärmesyste

met: För återstående installationer avseende dels själva 
anslutningen till värmesystemet och dels insättande av radia

to~e~ erfordras enligt erhållna entreprenadanbud c . 2.000 

mark• Kompletteringarna b8~de utföras före instundande eld
nirtgsperioa , 

l>oii, sinrä4tn:i.ngen i M,at;i,~hpmn. 
10 Ht.VX:4~Ans.k?ffning av utrustning för grodmän (Momentet nytt). 

Anslag 720 mark. Grodmännen har anlitats ofta såväl i 

tjänsteärenden som privat. Utrustningen har dock visat sig 
i vissa avseenden otillräcklig. Sålunda har funnits endast 

en gasbehållare till envar grodmansutrustningen, vilket 

gjort arbetet osmidigt och tidsödande. För anskaffning av 

tvenne gasbehållare samt smärre andra kompletteringar före
slås 720 mark. 

VII. Särskilda anslag. 
l,O Ht.VII:4. Landstingets kansli för anskaffning av möbler.(Momentet 

nytt). 

Anslag 2.760 mark. lVIariehamns st ad har sagt upp landsting et 



~-···' 

~-- .. 

' .• ..... .. . 

-5- 032 
från de två rum, kansl iet och biblioteket, som hittills dis-
ponerats i stadshuset ~ Då lantbruksavdelhing en i stadshusets 
tredje våning flyttat s ut .har landsti nget fått disponera 
ett av avdelningens tidigare rum. De nya . utrymmena är emel

lertid mirldre än de t ~ciigare~ varför de gamla otidsenliga 
möblerna icke kan användas. Kostnaderna för möblerna belö~ 
pa sig till 2.760 rriarki 


