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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 ordinarie in
komst- och utgif tsstat för landskapet 

Åland under år 1971. 
Allmänt om utvecklingspolitiken. - År 1970 är det första av de fem år under vilka landskapet enligt 
nuvarande utvecklingslagstiftning hänförs till utvecklingsområde. Åt
gärderna inom den del av utvecklingslagstiftningen som syftar till främ
jande av näringarna synes redan ha givit påtagliga resultat och verkat 

stimulerande för företagsamheten. Även inom andra sektorer har utveck
lingslagstiftningen medgett stödåtgärder som avser att allsidigt främja 

ekonomin och samhällsutvecklingen inom den givna målsättningen. Land-
skapets utvecklingsdelegation har i sitt betänkande nr 1, som särskilt 
tillställts lands tingsmännen, angivit riktlinjerna och påpekat de kon
kreta åtgärder vilka är av behovet. Där ingående förslag för budgetåret 
1971 ha i samband med budgetbehandlingen ingående diskuterats av land

skapsstyrelsen. Förslagen om upptagande av anslag har i en eller annan 
form beaktats eller kommenterats under huvudtiteln för ~et förvaltnings

område ärendet rör utan att särskilt hänvisats till utvecklingsdelega
tionen. Här finns dock anledning att beröra frågan o~ stödet till nä

ringsverksamheten. Formerna för stödet till näring~r och industri är nu 
i riket underkastade diskussion. Tidigare har man övergått från direkt 
långivning till räntestöd och nu kommer man uppenbarligen att, när det 

gäller utvecklingskrediterna, utge dessa ur en särskild fond. Detta kom
mer att komplicera saken för landskapets del. 

I fråga om de krediter och stödåtgärder, som beviljas ur landskapets 
medel, har landskapsstyrelsen sett dessa som ett medel att stimulera 
företagsamheten utan att kräva annan insyn än att konstatera dess använ
dande för uppgivet ändamål och i enlighet med förelagda planer. Samtidigt 
kan man konstatera att det stöd, som ges av landskapet utgör en liten 
del av den insats som fordras och ehuru på intet sätt avgörande kan 
ses som en positiv och stimulerande faktor. Även aktieteckningen avser 
landskapsstyrelsen vara befogad där fråga är om ett vidare samhällsintres
se, som icke den enskilda sektorn ensam kan bära. 

Utveckling~delegationen har även påpekat svårigheterna för erhållande 
av krediter till bostadsbyggandet. Landskapsstyrelsen har uppmärksammat 
frågan redan i årsstaten för 1970 där förutom sedvanligt bostadslånean
slag, med utförlig motivering upptagits medel för engagemang från land
skapets sida genom aktieteckning i bostadsbolag tillsammans med andra 
intressenter. Genom anslag i tilläggsbudget för samma år har de s.k. 
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' genomgångsbostäderna uppförts under året. För 1971 upptages såsom bo

stadslån 2 9 5 milj. mark, medan erbjudandet om aktieteckning kvarstår 9 

och dessutom avser landskapsstyrelsen att i enskilda medel upptaga l ån 

att utgivas såsom byggnadskredit. 

Ändringar i administrationen. 

Enligt statsförslaget för 1971 kommer vissa organisatoriska föränd

ringar inom statsförvaltningen att gen omföras. Vissa av ändringarna kom

IDer at t direkt beröra landskapets förvaltning. Med en ändring i social

och hälsovårdsorganisationen, motsvarande den 1970 genomförda distrikts

förvaltningen för skolärenden 9 kommer man att 1971 inrätta social- och 

medicinalavdelningar vid länsstyrelserna. Till dessa skulle anknytas de 

tidigare länsläkartjänsterna och de nyinrättade länsveterinärtjänsterna. 

Frågan såvitt rör läpsveterinären och den till landskapet hörande delen 

av hälsovården be:rör~s närmare under motiveringen för 4 Ht.I kap. Land

skapsstyrels~n har ~är förutsatt att landskapsläkarens ställning .:i_cke 

skulle ändras ~ I ~11" Inrikesministeriets PM har emellertid ifrågasatts 

om landskapsläkartj ~nsten på Åland skulle komma att bibehållas. Land

skapsstyrelsen har :j..nte hörts i ärendet. Uppenbarligen har promemorian 

helt fprbisett den överenskommelseförordning om ordnandet av hälsovården 

på Ålap.d 1är landskapsläkaren och hans status finnes fastslagna. Medi c i 

nalsty;r:-elcen kommer att uppmärksamgöras på detta förhållande och l and

skapsstyrel sen förq.tsä tter att någon ändring betriiffande landskap släkar

tjänsten inte sker så länge nuvarande överenskommelseförordning gäller . 

I övrigt beröres organisationsfrågor inom vissa avdelningar nedan i de

taljmotiveringen under 5 Ht. och 6 Ht.I och IV. Landskapsstyrelsen avser 

att under nuvarande landstingsperiod framlägga förslag om en förvaltnings ..... 

reform. I detaljmotiveringen upptagna organisationsfrå gor syftar till en 

interimistisk lösning i avvaktan på denna re form. 

Personal och avlöningar. 

I statsförvaltningen observeras personaltillskott på områ den som rör 

näringsverksamheten, såväl inom handels- och industriministeriet som på 

distriktsnivå samt för genomförandet av utvecklingspolitiken. Detta ha r 

beaktats för landskape ts del i .samband med anlsagen för utvecklingså t
gärder. 

Bland budgetäskandena har förele gat ett antal förslag om jus t eringen 

av löneklasser liksom inrättande av nya tj än ster. Landskapsstyre lsen har 

i Sitt förslag i dessa avseenden intagit en restriktiv hå llning. Beträ f
fande vissa grlipper av lägre kontorspersonal har landskapsstyrelsen funnit 
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angeläget att frrundeles företa en granskning av löneklasser och arbets

uppgifter. 
Tjänstemannaavlöningarna justerades den 1 januari 1970 och har där

efter icke undergått någon förändring. Den justering, som troligen sker 

från början av 1971 har i statsförslaget förutsatts i genomsnitt till 

lika mycket som föregående år. Löntagarnas totala förtjänstnivå räknas 

1971 stiga med 7?5 %. I avsaknad av uppgifter om de nya lönernas belopp 

bar i landskapets budgetförslag upptagits de nuvarande lönebeloppen. 

Reserverat för löneförhöjningar föreslås därför under varje avlönings

moment ett anslag för lönejustering beräknat till c. 8 %. 
Vissa justeringar av löneklass har skett där tidigare löneklassangi

velse vid vederbörm1de tjänstebeteckning? i motsats till vad som efter

strävats såsom praxis, innefattat någon form av personligt tillägg eller 

facktillägg. 

Vidare observeras att såväl socialskyddsavgiften som KAPL-premien 

under 1971 höjes? vilket beaktats under vederbörande moment. 

Särskilda ärenden. 

Befolkningsskyddets organisation skall på det lokala planer enligt 

gällande lag handhas av länsstyrelsen och kommunerna. Inom denna verksam

het kommer att beröras områden tillhörande landskapets kompetens. För 

att bevaka landskapets intressen har landskapsstyrelsen ansett någon 

form av kontaktorgan nödvändig och avser,ifall landskapet godkänner 

motiveringen under 9 Ht.II:4, att arbeta vidare på frågan i första hand 

genom tillsättande av en interimistisk kommission. 

Landskapsrevisorerna har upprepade gånger fäst uppmärksamheten vid att 

reglementen och arbetsordningar sal{nas eller är föråldrade inom vissa 

sektorer av förvaltningen. Jiandskapsstyre ls en har under arbete en del 

dylika reglementen men de är i särskilda avseenden beroende av den nya 

förvaltningslagen. Emellertid har lBndskapsstyrelsen avsett att låta utre

da vilka reglementen, som saknas och vilka som är i behov av översyn. 

Visst samband förGligger med det förslag till förvaltningsreform, som 

landskapsstyrelsen avser att förelägga nu sittande landsting. 

~ångtidsplaneringeg. 

Översiktsplaneringen i form av en principbudget för de närmaste åren 

ges på samma sätt som senaste år i bilaga. Där upptas de större investe

ringar som är aktuella under åren 1971-1976 .. Dessutom har upptagits en 
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ny kolumn 1977 eller senare. Rubriksättningen avser att und erstryka 

att någon definitiv bindning till visst å r inte eftersträvas beträffande 

anslag som måste uppskjutas fem år i tiden. 
Liksom tidig are har nya projekt betecknats med "N". 

E. o • an s 1 ag . ---- - .... 
Några proj.ekt har vid fort satt utredning blivit förskjutna tidsmäs-

sig t och med hänsyn till villkoren för utnyttjande av byggnadsanslagen 

för .själ vstyrel segåiden-turisthotellet-museum-ämbets.}?os tad, (kallat 

proj ekt-77), vilka upptagits i tidsplanen såsom överenskommelsen mellan 

finansministeriet, byggnadsstyrelsen och l andskapss tyrelsen förutsätter. 

Därav motiveras förskjutnin gen av prograil1.1Ilet för s j öfartsskolornas del, 

som senarelagts. Att obse~vera är att projektet för sjöfartsläroverkets 

del avser ombyggnad av nuvarande byggnad. 

För fiskodlingsan':talten har byggnadstiden satts till två å r, vilket 

borde kunna underlätta utverkande av anslag. Tiet förberedande arbetet 

har nu fortskridit så långt att konkreta planer torde komma att framläg

gas inom kort. Såsom nytt e.o.-ans l ag har upptagits bidrag för k~aft
verkets inves teringar i kabel för kraftöverföring från Sverige, För 

projektet redogöres nedan i detaljmotiveringen under llHuvud titeln. 

För situationen beträffande den planerade och föreslagna utbyggnaden 

av Ålands yrkesskola, med utrymmen bl.a. för sjörnansskolans undervisning~ 

sedan kommunernas ställningstagande blivit kända redogöres i detaljmoti

veringen under 10 Ht.III:6. I l ångtidsbudgeten ligger skolan for tfarantle 

på åren 1972-7 3 1rnn om l ai1dskapsstyrelsen under de fortsatta förhandling

arn a kommer till att frågan om bygg2.nde under 1971 kan ses positivt skul

le ärendet möjligen i extraordinarie väg kunna lö s as 1971. I sistnämnda 

fall avser landskapsstyrelsen att återkomma med framställning innevarand e 

höstsessi on. 

Andra nya projekt har icke upptagits. 

Under rubriken ordinarie och enskilda medel har i stort sett samma pro
jekt som tidigare antecknats . Justeringar av tidsangivelserna fqr vissa 

Projekt har skett. 

Behovet av en någorlunda säker långtids~lanering har ak tua lis erats 

Under handläggningen av 1971 års budgetförslag. Då genomförandet av land 

skapets budget i finansiellt hänseende huvudsakligen är beroende av för

sko ttsanslage t , får man räkna med at t ordinarie budge tens investerings

och l åneanslag i praktiken blir bundna av långtidsplaneringen. 

Tien tidigare rubriken för elkraftutbyggnaden har kompletterats med 

anteckning om lånemöjlighet. Upplåningsbehovet sträcker sig en ligt för
handsuppgifter över perioden 1971-1977 och utgör c. 1 milj. mark om åre t. 



199 
-5-

Lånebehovet har icke kunnat t äckas för 1971, vilket även gäller de nya 

l åneanslagen för åldringsvård och hamnbygge 9 vilka för närvarande som 

bäst undersökes . 
. I fråga om väg- och vattenbyggnadsprojekten observeras att vissa ar

beten kunnat slutföras planenligt under 1970 medan de flesta å terstående 

projekten är av den storleksordningen att de sträcker sig över flera år. 

lrsstat ens uppställning och jämförande siffermateriel. 

Föreliggande f örslag till årsstat följer i huvudsak uppställningen i 

tidigare årss tater . I anslutning till förnyelse av förvaltningslagstift

ningen anser landskapsstyrelsen det vara motiverat med en översyn och 

modernisering av års staten . 

Slutsumman i rikets budgetförslag för 1971 är c. 6 % högre än motsva

rande för slag f ör 1970. För konsurntionsutgifterna noteras en ökning 

om 14 % medan de s.k. överföringsutgifterna stigit med 2 och investerings.

utgifterna med 19 %. Investeringsutgifternas andel, där de innefattat 

l ån 9 utgör 19 % av samtliga utgifter. 

Förevarande förslag till landskapets ordinarie årss tat för 1971 upp

tar utgifter till sammanlagt 45.827.365 mark. Ökningen är drygt 7 % 
jämfört med motsvarande förslag för 1970. Huvudtitlarna 1-9 står för 

c. 3/4-delar av samtliga utgifter 7 medan 10 huvudtiteln står för en an

del om 11 1 5 och 10 och 11 huvudtitlarna tillsammans för 25 % av samtliga 

Utgifter . Egentliga inkomster beräknas inflyta till ett be lopp om c. 

6 mil j. mark. De t skattefinansiella förskottet för 1971 uppgår till 32 9 5 

milj. mark och såsom l ån har antecknats drygt 7 milj. mark. 

Avräkningen för 1968 1 som slutföres under året innebar att det slutli

ga avräkningsbeloppet fastställdes till drygt 26 milj. mark. Då såsom 

förskott erhållits 27 Llllj.~ark har landskapet ålagts återbe t ala 952.000 

mark. Utom kolumn ställdes 12 poster sammanlagt 155 .000 mark. För 1969 

erhölls ett förskottsbelopp om 28 mi lj. mark och preliminära uträkningar 

skulle visa att landskapet skyldigkännes att återbetala c. 550.000 mark 9 

Vilket belastar 1971 års likvida medel . Av i 1970 å rs stat upptagna an- ' ,I 
slag av engångskaraJ{tär för Ålands yrkesskolas tillbyggnad och anskaff- I 

ning av ny l andsvägsfärja kommer de reserverade medlen för landsvägsfär

jan att i huvudsak utbetalas under 1971 medan Ålands yrkesskolas till

byggnad slutfördes under 1970. 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen. 
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Bilagor. 
Den tidigare i allmänna motiveringen ingående tabellen utvisand e 

skiljaktighterna mellan föreliggande förslag och tidigare under det lö

pande året budgete:;:-ade anslag har anslutits såsom en särskild bilaga. 

Den vid införande av ny kontoplan för sjukhuset bilagda specifika

tionen har slopats såsom bilaga. 

Då ordinarie och enskilda årsstaterna sammantagna återspeglar land-

skapets hushållning har de sammanförts i ett band. 

Såsom bilagor har fogats 

1) jämförande tabell över ordinarie årsstat~rnctl970 och 1971; 

2) långtidsplanering i forrn av principbudget för investeringar 

1971-1976; 

3) utdrag ur statverksförslaget för 1971 

a) kap. 28.39; 

b) ekonomisk översikt. 

lVIed hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga följand e 

förslag till ordinarie inkomst- och utgifts

stat för landskapet Åland under år 1971 

samt bemyndiga landskapsstyrelsen a t t upp

taga för budgetens förverkligande erforder

liga lån. 

lVIariehamn~ den 23 oktober 1970. 

vägnar: 

Lant r åd 

Land ska pskarn.rer 

I ' 

I 
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I N K 0 M S T E R. 
1 Avdelningen. 
=============' 

I. Skatter och avgifter av skattenatur. 

Nä j e s skatter 11!1 •• Q •••••••• o •• o • o Q • c ••• " • Cl o " o • o •••••••• 

Apoteksavgifter . e Q ..... 0 • 0 • 13 0" 111 f). Q •••• G •• 0 ••••••••••• 

Övriga skatter och avgifter av skattenatur 

Summa I kap. 270.000 

Summa 1 Avdelningen 270.000 

2 Avdelningen. 
----------~------------...---

I. Inkomster från landskapets sjukvårdsinriitt-.r:iingar. 

Ålands centrels~ukhus. 

Vårdavgif ter 

2. Ersättningar för naturaförm~ner •.................... 

3a Diverse inkor..o.ster ••••••o••i4i••ci••••••oo•ooo••••••••• 

4. Kommunernas andel i föregående års anläggnings- och 

dI1if tskostnader .... 0 •••• ~ .. c e 0. 0 0 •• ••• il • 0 ••••••••••• 

5. Poliklinikavgifter .... " .. ~ .. j) •• " •••••• " o •• 9 ••••••••• 

Ålands centra:sru1atorium. 

6. Dagavgifter ••fl••••••••••oe1oeoli>O••••s•coooe•••••••• • 

7. Vederlag för naturaförmåne:- .•....................... 

8. Personalens kosthållsavgift.er •....................... 

9. Diverse inkomster ..............•.................... 

10. Kommunernas andelar i före6ående års anläggnings- och 

driftskost:rI:l, der .... 11 •• o * o o ••• o • .., ••• Q o. o o" o •••••• o •• 

Ålands tube~kulosbyrå. 

11. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings- och 

driftskostnader .... ,, .... tl ••• dl ••• ., •••••••••••••••••• 

Allmän hälsovård. 
12. Kommunala ersättningar för distriktsläkare ......... . 

Summa I kap. 2.221.000 

Summa 2 Avdelningen 2.221.000 

3 Avdelni:::igen. 
============== 

I. Inkomster ~v blandad natur. 
Polisinrä ttnir_gen i __ Mariehamn. 

1. Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen .... 

2. Avgifter för anlitande av grodmän samt diverse 

1-3 Avd. 

50.000 

100.000 

120.000 

360.000 

100.000 

32.000 

970.000 

94.000 

100.000 

10.000 

10.000 

12.000 

480.000 

48.000 

5.000 

250.000 

inko1nster .. e ...... •••• 0 ••• '. 0 ••• 0 •• 0 0 Cil •• 0 • 0 • • • • • • • • • • 500 

3. Inkomster från hittegodsförsäljning ................. . 5.000 
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Elevavgifter c o 9 Q • Q " .. , • lf o • 1:1 ., • o " o o s ••••••••• 

5. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster .... 

Ålands sjöfartsläroverk. 

6. Elevavgifter •aoo• oee~o.,,.ooe oliloooooo • c o • • o~ oo i;.••••••••• 

7. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster .... 

Ålands tekniska skola. 

8. Elevavgifter •ooo•oooogo~•ooo('oooo••••••••QQOo•••••••• 

9. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ... 

Ålands sjöm~~sskola. 

10. Elevavgifter oooooeooooeoo•oogQOQOOCIO!tO'JOCIOO'llOOOOOOOOO 

11. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ,, .. 

Ålands yrLess,!rola. 

12. CI.1ermins- och kursavgifter 800G(IOOOOOOOOCI0090000000000e 

13. Inkomster av bespisningen 0011111"••••oooooc:10•••••••••••• 

14. Inkomster av arbetsverksamhe~en •..................... 

15. Kommunernas andelar i anläggDings- och driftskostnader 

16. Vederlag för naturaförmåner srunt diverse inkomster ... 

17. Inkomster från Ålands hande~sskola ......•............ 

18. Inkomster från elevinterna~ .•.•...................... 

19. Inkomster enligt samarbetsa-rtal •..................... 

Ålands 181 tmannaskola. 

19. Elevavgifter 

20. Vederlag för natu.raförmåne:- samt diverse inkomster 

21. Skollägenheten på Jornala g~rd: Inkomster 107.160 

Utgifter 96.250 Över
skott 

Ålands kvinr..liga, __ hemslö jdsskola. 

22. Elevavgifter . o" •••••• o o • ,, !f •• " • a e o •••• a Q • Cl e " o ••••••••• 

23. Vederlag för na turafö rmåne:- samt diverse inkomster .... 

Alands b.usmodersskola. 

24 Q Elevavgifter . ... Q 0 ••• & • : 0° 0 Il • (I Q 0. • 0 a e ••• Cl G 9 • (I Cl •••••••••• 

25. Vederlag. för naturaförmåner samt diverse inkomster .... 

F'isket. 

232 

3 Avd. 

43.800 

7.200 

4.000 

1.000 

9.500 

2.500 

30.000 

3.500 

3.000 

5.000 

55.000 

350.000 

4.900 

35.000 

30.000 

17.500 

1. 500 

5.000 

10.910 

1.000 

1. 500 

1. 500 

1. 500 

26. Avgifter för fiskekort ......•. o...................... 500 

27. Inkomster av undersökningar . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Skogsbruket. 

28. Inkomst från försäljning av pl.antskolealster ........ . 

29. Vederlag för naturaförmåner sernt diverse~nkomster ... . 

30. Ersättning för skogshushållningsplaner ...•........... 

31. Inkomster från arbetsmask iner Q ••••••••••••••••••••••• 

45.000 

3. 000 , 

1.000 

25.000 
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3-6 Avd. 

Ålands försöksstation. 

32. Inkomst från försäljning av produkter • . . . . • . . . . . . . . . . . . 4. 500 

33. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster ..•... 6.000 

Kommunikationsv~ende~. 

34. Hyror och diverse inkomster • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 

35. Bilregisterbyråns inkomster ••••••.•.................... 70.000 

Övriga inkomster. 

36. Köpeskillingar från försålda jorddispositionslägenheter. 10.000 

37. Hyres- och inträdesavgifter ••.•....................... 25.000 

38. Sjukförsäkringsersät-':ningar .•.••....................... 25. 000 

39. Diverse inkomster ............•..•...................... 10. 000 

40. Hyresinkomster från genomgångsbostäder ...••............ 25.000 

Summa = kap. 1.150.810 

Summa 3 Avdelningen 1.150.810 

4 AvC.elningen. 
============= 

I. Ersättningar av k)Imnuner m.-!...fl. för av lanSJ.skapet 

förskottsvis er~agda kostnader. 
~ .. ·~~,-=--

1. Kommunernas andelar fcr byggande av bygdevägar . . . . . . . . 10. 000 

2. Kommunernas andelar för underhåll av bygdevägar ....... 80.000 

3. Kommunernas andelar i ~-cos tnader föranledda av lagstift-

ningen om sysselsättr..ing . . . • • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 

4. Ersättningar för kostr:ader i samband med uppgörande av 

byggnadsplaner • . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 30. 000 

Summa I kap. 121.000 

Summa 4 Avdelningen 121.000 

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

I. Inkomster av understödslån. 

1. .Av ko rtni ng ar • . • . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 5 00. 0 00 

2. Räntor ..•.•........... · ............... , ....•......... 800.000 

3. Premier för landskapsgaranter • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000 

Summa I kap. 2.310.000 

Summa 5 .Avdelningen 2.310.000 

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

I. Finar.sieringsi_p.komster. 

Avräknipgs- och r_änt.§J-Dkomster samt lån. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

a ) för sk o t t f ö r år 19 71 -. . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
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o) utjärnningsreglering för tidigare år 

2 . Lån 0 0 Q t' 0 ., 0 0 0 " a I) 0 • 0 0 ... 0 0 :t 0 " 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 G 0 G 0 0 0 • & •• 0 0 7 . 2 0 .4 . 5 5 5 
3. Statsanslag :'?ör "L"'.nderstödande av politisk verksamhet 50. 000 

4. Ränt einkoms te:r.:.' från :f:'im. nsieringsrnedel ........... . 

5. Inbetalningar av landskapets enekilda medel för vid 

avräknj_ngen såsom ordinar.ie utgifter icke godkända 

be 1 opp 0 0 It 0 () (l 0 0 0 fl • 0 • 0 0 Cl 0. Q 0 (I 0 e e 0 0 0 6 0 • 0 0 0 0 0 0 9 0 •• " ••• 

Summa I kap. 390754.555 

Sumrria 6 Avdelningen 39.754.555 

Srunma inkomster mk 45.827.365 
===================================== 

U T G I F T E R. 
1 Huvudtiteln. Landstinget. 
=========~===========~==== 

l.:: ____ Allmäi~p:?~~JJC~lrn stna der !.. 
1. Lan~stingsmännens arvode~, dagtraktamenten och 

:cesekostnader ( fö:r·oo.gsanalag) ...... ", ........... . 

2. Arvode &t landstingets sekreterare och notarie (för-

slctgsa11.sla_g) " ~ . o 111 t) •• ., o ~ o I) o fJ " • G " o o o o o Cl •• ., g ., ••••••• 

3. Arvoden ät utskottssekreterarna (förslagsanslag) 

4. l kanslist och arkivarie, avlöning: 

5. 

, - ~1·· (A ''8\ gruno_-._or1 ,1c1. 1 ' 1 ••••• , •• " •••••••• 

ålderstillägg (förslagsBnslag) .• 

dyroTtst:Lllägg (förslagsanslag) . 

lönejustering (förslagsanslag) .. 

Stenografer och extra arbetskraft 

12.635 

2.820 

456 

1.300 

(förslagsanslag) 
6. HyI'a ::'.:ör landstingets lokaliteter jämte lyse och 

7. 
8. 

städnjng (förslagsanslag) •.•..................... 

För e:z::pertvtlåt8-:nden (förslagsanslag) ............ . 
Revisio71c}{QC~n~~n~ r~·o·rslag 00 ns1a~) 

• V ..... - ..L-·-l'-" . I )V' U.L. 0. <.._l., ,_,~L \ ..1.. G - WCA 0 0 • 0 Q •• "' Cl .... ,, "' ... 

Div ~c- - ~ain+~~ - G _._ ;_. e Ll G 0 ·- J_ '•' c ..... >/) 0 i;, 0 Cl 0 0 Q 0 ~ IJ I) '!I 0 0 ,, • 0 3' 0 0 e • • • • • • D • • • 0 • 

Representation i Nordiska Uådet (förslagsanslag) .. 

Kanslikorm:j]issione:ns disposittonsrnec~el ............ . 

Avlöningm~·: 

l lan+-1''~ cl u .. c" .. ~ 

Summa I kap. 374.511 

Sum:mo. 1 HwFcltiteln 374.511 

2 Hu~~dtiteln. Landskapsstyrelsen. 
=========~==================~=~=== 

grun~lön (B 8) ...... . 67.612 

1-2 Ht. 

252.000 

16.500 

19.800 

17.21·1 

10.000 

17.500 
1. 000 

22.000 

12.000 

5.000 

1.500 
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~11- 2 H~~ 
l lagberedningssekreterare, grundlön (B 4). 47.449 
1 äldre sekreterare, grundlön (B 3) ....... 44.195 
1 yngre sekreterare, grundlön (A 29) ~.. . . . . 2 3. 106 
1 kamrerare, grundlön (B 2) ..•.......... :. 41.435 
1 biträdande kamrerare, grundlön (A 29) ... 23.106 
l vägingenjöri grundlön (B 3) ••••••••••.•• 44.195 
1 agronom, grundlön (B 3) •••••••••••••..•• 44.195 
1 kolonisationsinspektör, grundlön (B 1) .. 39.259 
1 forstmästare, grundlön (B 3) ••.••••..... 44.195 
1 arkeolog, grundlön (B 1) ...•............ 39.259 
1 planeringsinspektör, årsarvode (B 2) .... 41.435 
1 byråsekreterare, årsarvode (A 26) ••..... 19.249 
1 byggnadskonsulent, grundlön (A 23) ...... 16.257 
1 huvudbokförare, grundlön (A 21) ......... 14.679 
l regist:cator och arkivarie, grundlön 

(P.J... 19) o•'l!••••oeaoooooeeeecoooooco•o•••• 13.271 
1 kassö:c, grundlön (A 15) . • . . . . . . • . . . . . . . . 11. 082 
1 biträdande bokförare och kassör, grundlön 

(A 12) oo••••••••••ooo•eoeeoo•oeeoo••••• 10.029 

2 kaosabiträden, årsarvode~ 9.072,72 (A 9) 18.145 
1 kanslist-ritare, årsarvode (A 12) ....... 10.029 
1 vakt-(Y'ästare, grundlön (A 11) . . . . . . . . . . . . 9. 696 
1 bitr. kanslist, årsarvode (A 10) ....... . 
1 renskTiverska, grundlön (A 9) .••••...... 

l renskriverska, årsarvode (A 9) •••••..... 

1 telefonj_st, grundlön (A 9) •••••.••...... 

1 bokföringsbiträde, årsarvode (A 9) •...•• 

1 chaufför, årsarvode (A 12) ............. . 
1 städerska, årsarvode (A 3) .••.•••.•..... 

1 bud e e Q ~ • 0 0 • 0 0 0 ••• 111 ~ ••• 0 Q c 0 "' 0 0 0 • Cl Cl 0 • 0 0 •••• 

ingenjörstillägg ..........•............... 

tillägg för föredragning •..•.............. 

maskinskrivningstillägg (förslagsanslag) .. 

faclc-Gillä .. gg .... o e e o o •• (I o o Q Q (I (I o Cl o o o • o o ·o Cl ••• 

9.376 
9.072 
9,072 
9.072 
9.072 

10.029 
7.622 
2.400 
1.980 
2.176 
1. 550 

229 
ålderstillägg (förslagsanslag) ............ 42.500 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •.......... 7.600 
lönejustering (förslagsaD 0 lag) ...•........ 59.400 

2. Ledamöternas i landskapsstycelsen arvoden, dagtrak-

tamenten och resekostnader (förslagsanslag) ....... . 

803.028 

100.000 



-12-
För lagberedningskommitt~er (förslagsanslag) 

4. Tryc:~nings- och inbindningskostnader ( förslagsanslag) 

5. Hyra för landskapsstyrelsens lokaliteter jämte lyse 

och ::itädn:Lng ( förslagsanslag) .....•.•............. 

6a Diverss: utgifter a9e••o•o•••oooot>OOOOOO••••••e•••e•• 

7. Resor 'förslagsanslag) .•..••....................... 

s. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) ..... . 

9. Hyra f~~ lantrådets tjänstebostad (förslagsanslag) 

10. Invente~ings- och sifferrevisionskostnader ........ . 

11. Landska1sstyrelsens dispositionsmedel •............. 

Planerin~sxådet. 

12. Arvoden cch resor ••••oeeeeooeeeeoooee•••••••••••••• 

13. Utredning1r och sakkunnigarvoden .•...•............. 

14. 

15. 

Di Ve r 8 e u ··~gifter . . 0 • • • • 0 0 Cl 0 Q 0 • • • 0 0 • D • 0 • • e e .. • ID • • • • • • 

Invente1.0in~ar och grundli:iggande undersökningar 

Summa I kap. 1.236.928 

.Sui.ma 2 Huvudtiteln 1 . 2 36. 928 

3 Huvu.dtiteln~ Polisväsendet. 
=~=========================== 

T. Polisin@,~r:i~~ngen i :Mariehamn. 
1. Avlöninga::c ~ 

1 polismäst·re, grundlön (A 24) • . . . • . . . • . . . 17. 177 
1 poliskomm:ssarie, grundlön (A 20) •.••..•. 13.966 

3 överkonsta,lar 9 grundlön a 11.554,08 (A 16)34.662 

15 äld:ce kon:taplar, grundlön a 10.635 ,6 0 (A14) 160. 434 

5 yngre kons-'iplar, grundlön a 10.362;36 (A 13) 51.812 

2 yngre konst~plar, årsarvode a 10.362,36 (A 13) 20. 725 

extra konstap.ar 9 arvode för sammanlagt 45 
0 d (A 1-\ ma11a er -~· I • ) •••••••• " •• tt c • " • o •• , •••••••• 

1 kanslist, gnndlö n. (A ·10) •••••••••••.•••• 

1 maskinskri ve' ska. årsarvode (A 9) ••••.•.. 

38.859 

9.376 

9.073 
vika.r~.:-"--a t sa::cvod;-r1 •.• ~ •.•• 0 • c 0 0 ....... 0 • 0 • • • • • • 3 e 000 

ålderstillägg :örslagsanslag) ......•...... 59.600 

dyrc:::-tstillägg förslagsanslag) • . . . . . . . . . . . 14. 000 

ers~ttning för 3öndagsarbete (förslagsansla~ 89.000 

kr:.Di.na1- och o:::·ini.ngspo1istillägg (förslags-

e.:islag) ........ o •••• o • o •• • •••• .,, ••• " • • • • • • 12. 500 

~~ertidseTsättni~g samt ersättning för 

~välls- och nat~arbete (förslagsanslag) ... 90.000 

'lrvod~ fÖJ:- grod:wän ( förslagsanslag) • . . . . . . . 500 

~önejustering (:örslagsanslag) ............. 49.900 

203 
2-3 Ht. 

13.000 

32.000 

95~000 

70.000 

25.000 

20.000 

4.400 
10.000 

25.000 

16.000 

8.500 

2.0CO 

13. J 

674.584 



2. 

3. 

Beklädnadsbidrag 

Diverse utgifter 

•eeefloOCIOOG O 0(100 oooo•OOO 0 eo eee ••• 9 •99 

••••o•o•oaoeoeoooeeeoo•••••o••••••a• 

3 Ht. 

3.000 

5.000 

4. Telefonkostnader (förslagsanslag) ••••••...... ....... 7.000 

5. Utrustning (förslagsanslag) •••••••••••••............ 4.000 

6. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) •••..... ....... 46.000 

7. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon..... 14.000 

8. Drifts- och underhållskostnader för telefoniutrustning 1.000 

9. Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrätt-

n1ngen 111 Cl 0 0 0 0 0 0 ••• 0 ••• 0 0 • 0 0 0 • e 9 • 0 0 • 0 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • 1 . 500 

10. Kostnader för vidarebefordran av från Sverige utvisade 

finska medborgare (förslagsanslag) ••••............. 20.000 

Summa I kap. 776.084 

II. Polisväsendet på landet. 

1. Avlöningar~ 

2. 

3. 
4. 
5. 

2 överkonstaplar, grundlön a 11.554,08 (A 16) 23.108 

1 överkonstapel, årsarvode (A 16) .•......... 11.554 

10 äldre konstaplar, grundlön a 10.6959600114)106.956 

9 yngre };::onstaplar, grundlön a 10. 362, 36 (A 13) 9 3. 261 

2 yrig;;e konstaplar, årsarvode a 10. 362, 36 (A 13) 20. 725 

extra konstaplar (Jomala), arvode (A 13) för 

sammanlagt 30 månader . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 906 

2 byråbiträden, årsarvode a 9.072,72 (A 9) .. 18.145 

1 extra byråbiträde, arvode (A 9) •· •••••••••• 9.073 

1 extra konstapel (Sund) 1 arvode för 12 mån. 

(A 12) •••ca ••••o•e ••••• oo::iooooo e 00001:10•0•••• • 10.029 

1 extra konstapel, för röJ~'lig övervakning, ar-

vode fö~- 4 mån. (A 12) . . • . • . . • . . • . . • . . . . . . . 3.343 

älderstillägg (förslagsanslag) .............. 49.500 

dyroI'tstillägg (förslagsanslag) •...•..•..... 12.500 

kriminal·- och ordningspolistillägg (förslags-

anslag) o •••••••••• " c •••• o • o " 9 •••• Q o • • • • • • • • 10. 700 

ersättning för söndagsarbete (förslagsanslag) 43.500 

övertidsersättning samt ersättning för kvälls-

och nattarbete (förslagsanslag) .....•...... 32.500 

fjärrortstillägg (förslagsanslag) •.••....... 4.700 
lönejustering (förslagsanslag) ......•....... 37.700 513.200 

Beklädna~ds1Jidrag . o • o o •• " " tl o o " o ••• o o o o o ..... o • o ••• o ,,. ••• 

Resor (förslagsanslag) •..••••.....•................. 

Telefonkostnader ... o o • •• e o •• o ••• " •• o ••• ••• " •• o •••• o • 

ut-r t . ( f .. 1 1 . ' _us ning ars agsans ag) ••••••••••••••.•••.••••.. 

2.500 
5.000 
6.000 
3.000 

2D7 



3-4 I-It. 
-~ 14--

6. För polish~kten och vaktkontor ....•••............... 

7. För rörlig trafikövervakning (förslagsanslag) ...... . 

8. J)rjfts- och underhållskostnader för motorfordon ..... . 

9 
0 

Di vei..,,s e u-tgift er ... ,) . o o o 'Il o .,. ~ ., l;i Q • o o ., • o o o o •• o • o •• o •••• 

10. Till lanclskapsstyrelsens dis11osi tian för polisväsendet 

Summa II kap. 595.200 

Summa 3 Huvudtiteln 1. 371. 284-

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvård. 
=================================== 

I. Allmän hälsovård. 
~-~-== 

1. Avlcningc:L' ~ 
1 d:'._striktsläkare, arvode •....•...•........ 

1 la~dskapsveterinär, årsarvode (B 2) ••••.• 

1 hE.lsosyster-barnrno:cska 9 grundlön (A 24) . 

ålde=stillägg (förslagsansl2g) .•........... 

dyror~stillägg (förslagsanslag) ..•......... 

löne j-:.stering ( förslagsanslag) .•..•........ 

8.400 

41.435 

17.177 
6.000 

625 

5.800 

2. Resor förslagsanslag) •.•••.......•.•..•............ 

3. Kontors~ateriel och diverse utgifter ..•............. 

4. Hyra, l;;se, städning ( f örslagsanslag) .•............. 

.Summa I kap. 93. 1J-37 

=r. Ålands centrals;iukhus. 
Läkare. 

1 • A vl ön inga::: ~ 

cb.efsläks.:i:a.rvode 0 • 0 0 • Q • 6 & 0 ~ 0 0 • 'Il •• 0 • a • • • • • • • 4. 800 

5 överläiare~ grundlön å 41.434,92 (B 2) 207.175 

3 avdeln~ngsläkare, gruncllön ~ 23.106,12 

(_4_ 29) - '0 0 0 0 0 Cl 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. Q. 0 0 0 Q. 0.. 69. 318 

1 assistE:1tläkare, 8.rsa:cvode (A 24) • • . . . . . . 17. 177 

1 förestä~dare för ~aboratorieavdelningen 

i ärsarvcie (A 24) ·····~········· ..•...... 
1 amanuens.' "~ årsarvode (A 24) .•........... 
2 avdelningsläkare, årsarvode a 23.106,12 

8.589 

8.589 

(_/1. 29) Cl04l~ll••O•OaOeOOOCI00'10CIGOOQOOOee••••o 46.212 

Vård-personal. 

1 översköte~ska, grundlön (A 22) •.......... 15.455 

10 avdelningssköterskor? g::cundlön a 12.054,96 

(A ·17; Oi;IQQO•oOaQelil<>OOOOSOOOGOOOoe9011oeoeo11e 120.550 

1 natt~versköterska, grundlön (A 19) ....... 13.271 

1 natt3versköterska, årsarvode (A 19) • . . . . . 13.271 

3 bit.:c.avdelningssköterskoT~ grundlön a 
11.554,08 (A 16) .......................... 34.662 

30.000 

16.000 

10.000 
/ 

1.500 

8.000 

79.437 
10.000 

2.000 

2.000 

233 
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5 specialsköterskor, grundlön a 11.554,08 

(A 16) et4'11tetoo~oo•oeooo90oooeo•oe1111 .. eee•11••0• 

1 socialsköterska, årsarvode (A 16) 8/10 ... 
14 sköterskor, grundlön ~ 10.695,60 (A 14) 
1 sköterska, i årsarvode (A 14) •..•........ 

5 ba:rnmoJ::skor, grundlön 2 10. 695, 60 (A 14) 
1 sjukgymnast, grundlön (A 16) ....••....... 
1 farmaceut, i årsarvode (A 22) •O•CJOOeeeeeo 

15 hjälpsköterskor, årsarvode a 9.376,08 

57.770 
9.243 

149.738 
5.348 

53.478 
11. 554 
7.727 

(A 10) 01•o••••oeo•o•oeecioaeoo•oeeecooao••• 140e641 

11 barnsköterskor, årsarvode a 9.376,08 
(A 10) •eo:i•o•o•o••••••t0!'.:le•eo111oocioooooee••• 

5 laboratorie- och röntgensköterskor, års

arvode a 10.695,60 (A 14) ..•.............. 
1 röntgensköterska, årsarvode (A 14) ...... . 
4 laboratoriebiträden, årsarvode a 9.376,08 

103.137 

53.478 
10.696 

( A 1 Q) . c e o o o • " • • • • • o o • o e e o 1111 Q o e o • o • o o • a • • • • • 37 • 504 

2 vårdbiträden, årsarvode a 8.539,44 (A 7) 17.079 
5 avdelningsbiträden, årsarvode a 9.072,72 

(A 9) • o •• o ......... o • "' •••• Cl Cl ••• o ••• o • o • • • • • 45. 364 

Kontorspersonal. 

1 ekonomichef, årsarvode (A 30) 7/10 •.•.... 17.191 
1 syssloman-kontorschef, grundlön (A 25) 

7I1 Q • • • o • • o o o • o e o • o • o o • 9 G • e1 o o • o o o • e o o o • • o e 12 • 7 24 

1 bi tr. syssloman-bokföra:ce, grundlön (A 18) 

7/10 ••o~tooe•o•aDooeo8••"'ooe11•ee11•00Go•••• 

1 kassör-centrallagerföreständare, årsarvode 

(.PJ.. 12) 7/10 ••••C1C1•••••00•1Jooeoeeoaeee•eeoe 

4 byråbiträden, årsarvode ~ 9.072,72 (A 9) 
1 byråbiträde, årsaTvode (A 9) i .......... . 
1 kontorsbiträde, årsarvode (A 9) 7/10 

Köks]er,.§_gna1.:._ 
1 kosthållerska, grundlön (A 15) 8/10 ..... . 
1 bitr. kosthållerska~ årsarvode (A 11) 8/10 
3 kokerskor, lrsarvode å 8.539,44 (A 7) 8/10 
7 köksbit~äde~, årsarvode å 7.~21,80 (A 3) 
8/10 e 0 0 0 O 0 0 t O 0 0 0 0 0 0 • 0 • Q 0 0 tl 0 0 0 e 0 0 O 0 G Cl Il e ID 0 • e 

6 serverersko=-diskerskor, årsarvode a 
7.8519- (A ~- ••oo•••ci•oe~oooooca•••ooeo••oq 

1 diskerska, ärsarvode (A 4) 8/10 .••.•..... 

8.844 

7.020 
36.291 
4.536 
6.351 

8.865 
7.757 

20.495 

42.682 

47.106 
6.281 

203 
4 Ht. 
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VLaskinpersonal. 

1 maskirunästare, grundlön (A 21) 7/10 

2 maskinskötare, grundlön a 10.029 9 24 (A 12) 

8/10 . 8 0 9 Q 0 0 0 0 e 0 •• 0 0 0. 0 0 8 $Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 G 0 • 

1 praktikant, årsarvode (A 5) 8/10 ••....... 

2 eldare, årsarvode~ 9.376,08 (A 10) 8/10 

Tvättpersonal. 

1 tvätt- och linneföreständarinna, årsarvo-

2 maskintvätterskor, årsarvode a 8.539,44 

10.275 

16.047 

6.464 

15.002 

7.757 

(l'i. 7) 8/10 ··•··•······•••••·•••••••••····· 13.663 
5 tvätterskor, årsarvode ~ 8.309,88 (A 6) 

8/ 1 0 O e o e o o o o o e o • o o • o e o g o e o e o a O o 0 O O 9 a O e • • • • 3 3 a 240 

2 sömmerskor, årsarvode a 8.309,88 (A 6) 

8 I 1 Q • • o o o o • o o • o o a • • o o o e o o Q o o o o o o o o o 11 o o o. o • • 1 3 G 2 9 6 

Städ personal., 

20 sjukhusbiträden, årsarvode a 7.621,80 

(li 3) ""'oooot,000000000••••••••••••••••••••• 

personal i arbetsavtalsförhållande 

Övrig personal. 

1 bilförare-vaktmästare, grundlön (A 12) 

8/10 oooeto.e••••OOOOOOOOCleOOO•••••O•oooo•••• 

1 snickare-ambulansförare, å::csarvode (A 12) 

8/10 Cl o • • e o o • o o o o g o a o o o o o a o o a o o o o • o o o o o o o o • 

2 ambulansförare, årsarvode a 9.376,08 (A 10) 

152.436 

31.404 

8.023 

8.023 

s I 1 o ••. o •• " •• o • o ••••• o o '° • o o o •• o o °' o •• o •• o • • 1 5 . oo 2 

1 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvode (A 12) 

8/10 0 ••• Q 0 •; 0 0 • 0 0 9 0 0 0 9 9 e 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 D 0 0 G • • 

1 baderska-städerska, årsarvode (A 6) ••.... 

·1 baderska 9 årsarvode (A 6) •••.•....•.•.... 

3 telefonister, årsarvode ~ 8.539,44 (A 7) 

8/10 eee••••••••••••••••••••o•o••••o••••••• 

Praktikanter. 

12 praktikanter, årsarvode a 2.400 • • • • • • • 0 • 

Gemensamma löneförmåner. 

älderstilläggj(förslagsanslag) ............ . 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •.••.•...... 

sjukhustillägg (förslagsanslag) •.•••....... 

semestervikariatsarvoden (förslagsanslag) 

löner ät tjänstförrättande (förslagsanslag) 

8.023 

8.310 

8.310 

20.495 

28.800 

170.000 

53.000 

153.000 

145.000 

60.000 

2 ·'.j fil 
iU 

4 Ht. 



jourarvoden (förslagsanslag) ••••..•..•..... 170.000 

arvoden för läkarintyg och -utlåtanden 

(förslagsanslag) .........•••••............ 110.000 

ersättning för extra- och övertidsarbete 

samt söndags- 9 natt- och beredskapsersätt-

ning (förslagsanslag) .•••••.••••.•....... 330.000 

dräktbidrag (förslagsanslag) •.••••••.•.... 25.000 

facktillägg (förslagsanslag) ···········~·· 20.000 

tillfälliga tjänsteinnehavare (förslagsanslag)35.000 

lönejustering (förslagsanclag) ••••••••.... 253.000 3.416.539 

2. Sociala avgifter och pensioner (förslagsanslag) ..•.. 

3. Kosthållningen ..........•••••....•..••.•............ 

4 
0 

Terapiutgift er .... o o " • o o ••• o () o o " o o • o o o • o ••••• o •• o ••• 

5. Värme
1 

lyse och vatten •.•••....•.....•........... ~ .. 

6. Underhåll och årsanskaffningar .••.••................ 

7. Tvätt oc11 st;8 .. dning .... o •• o • " • o • o • o • o ••••••• f:I •• Cl • o ••• 

Bo\'I Diverse utgifter •••••oo••••e••••••o•o••••••oo••••CIOO 

9. Till landskapsstyrelsens disposition ..•............. 

Summa II kap. 5.185.039 

III. Ålands centralsanatorium. 

1. Avlöningar: 

1 sanatm_·ieöverläkare 9 grunc1lön (B 2) ..... 41.435 

1 avdelningsläkare 9 t årsarvode (A 29) . . . . 11. 553 

1 avdelningssköterska 9 grundlön (A 17) •... 12.055 

1 avdelningssköterska 9 årsarvode (A 17) · 12.055 

2 bitr. avdelningssköterskor, årsarvode a 
11.554,08 (A 16) .....•••••.••••....••.. .. 23.108 

1 socialsköterska~ årsarvode (A 16) 2/10 .. 2.311 

2 sköterskor, grundlön ~ 10.695,60 (A 14) . 21.391 

2 sjukgyrnnaster 9 å~sarvode a 11.554,08 (A 16) 23.108 

4 skötersko~ 9 årsarvode a 10.695,60 (A 14) 42.782 

10 hjälpsköterskor~ årsarvode d 9.376 908 

(Jl 10) ••98o••c~eoeooooGO•oa•oooo~ooeooooo 

1 medikalmassör 9 årsarvode (A 14) ....•.... 

1 arbetsterapeut 9 grundlön (A 12) .•....... 

3 vårdbiträden 9 årsarvode ~ 8.539,44 (A 7) 

1 baderska~ årsarvode (A 6) •.••••..•...... 

3 servererskor-diskerskor, årsarvode a 7.8519-

(Jl L~) a.e-eo••••••••••••••o•••••••o•o•cie•••* 

93.761 

10.696 

10.029 

25.618 

8.310 

23.553 

5 sjukhusbiträden 9 årsarvode d 7.621,80 (A 3) 38.109 

425.000 

160.000 

580.000 

235.000 

179.000 

33.000 

116.500 

40.000 



-18-

1 sjukhu,sbi träde 9 årsarvode (A 3) i ....... . 
3 praktikanter, årsarvode ................. . 

1 ekonomichef, årsarvode (A 30) 2/10 •...... 
1 sysslornan-kontorschef, grundlön (A 25) 2/10 
1 bitr. syssloman-bokföra::ce, grundlön (A 18) 

2/ 1 Q e a • o e • • • o i;i o o • o • o o o Q o o 111 a G o e o o o a o o b o a a o o 

1 kassör-centrallagerföreständare årsarvode 

(A 12) 2/ ... JQ eooooeooooo<1GO&aooeooaooooeoooo 

1 byråbiträde, årsarvode (A 9) i .......... . 
1 kontorsbiträde, årsarvode (A 9) 2/10 •.... 
1 kosthållerska, grundlön (A 15) 2/10 •..... 
1 bitr.kosthållerska, grundlön (A 11) 2/10 
1 tvätt- och linneföreståndarinna, årsarvode 

(JiJ.. 11) 2/10 ooooooooooovo•ooooo&oaooooooeoo 

3 telefonister, årsarvode ~ 8.539,44 (A 7) 
2/ 1 Q G o u o e o o o a o o o o o o o a o o o ct o o o o o o e • o o s o .o o • o • 

3 kokerskor, årsarvode a 8.539,44 (A 7) 2/10 
2 maskin.tvätterskor, årsarvode a 8.539744 

(_[l_ 7) 2/10 ooooooooocoogeoo•ooooooaoooooooo 

5 tvätterskor, årsarvode~ 8.309,88 (A 6) 

3.811 
7.200 
4.912 
3.636 

2.527 

2.006 

4.536 
1. 815 
2.216 

1. 939 

1. 939 

5.124 
5.124 

3.416 

2/10 ••••••••oeQ011oooooooo•oooooeoooaoooo••• 8.310 

2 sömmerskor, årsarvode a 8.309,88 (A 6) 2/10 3.324 
7 köksbiträden, årsarvode a 7.621,80 (A 3) 

2/10 o e o o o o o o o o o o e • • o o o c o o • a e e" .o o o ci o o o • o • o • 

1 diskerska, årsarvode (A 4) 2/10 ••.••..... 
1 maskinmästare, grundlön (A 21) 2/10 ••.... 
2 maskinskötare, grundlön a 10.029,24 ..... . 

(f1,.. 12) 2/10 •o••••aooeooo•oooaaeooooo•••••• 

1 praktikant, årsarvode (A 5) 2/10 .••...... 
1 bilföra~G-vaktmästare, grundlön (A 12) 2/10 
1 snickare-ambulansförare, årsarvode (A 12) 
2/ 1 Q Cl o c;, a o o o • o t;t o o o o ci o • o o o o o o o e • o o o • • o o o m o • o 

1 gårdskarl-trädgårdsmästare, årsarvode (A 12) 

2/ 1 Q 9 o "' o o o .o • • o o • • e • ci • o o -0 o a o o e • o a • e • • • o • • • c 

2 eldare, årsarvode a 9.376,08 (A 10) 2/10 
2 ambulansförare, årsarvodG a 9.376,08 

10.671 
1. 570 
2.936 

4.012 
1.616 
2.006 

2.006 

2.006 

3.750 

sjukhustillägg (förslagsanslag) •••••....... 25.000 
beklädnadsbidrag (förslagsanslag) ..•••..... 8.000 
ålderstillägg (förslagsanslag) .•••.•........ 32.000 



2. 

3. 
4-. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
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dyrortstillägg (förslagsanslag) e•oeeoo••••o 13.000 

facktill~gg (f~rslagsanslag) •......•..•.... 7.000 

ersi::Vctning för söndagsarbete (för slagsanslag) 45. 000 

joura :cvoden ( f örslagsanslag) ••..••.••••..... 

semestervikariatsarvoden (förslagsanslag) .. 

sjulw.Lkariatsarvoden ( förslagsanslag) •••.... 

övertidse~sättning (förslagsanslag) ••••.... 

lönejuste~ing (förslagsanslag) •..•••....... 

26.000 

55.000 

7.000 

2.000 

57.200 

Sociala avgifter och pensioner (förslagsanslag) ..... 

Ko sthåll11i11.gen . o o " o o Q o Q o o o (I o o o o • o o (I o o o " o • o •• o " o ••••• 

Tera-piutgif~ter Q • e • o o • o • o o o o •• ? ••• o o o o e o ••••••••• -9 ••• - ' 

-vä,,.rme, lyse och vatten o•oooooooooooooooeeee9111oeoeooe 

Underhåll och årsanskaffningar .•.•............•..... 

Tvät--t; ocl1 s-t;ädning .. o o o • e • o •• o o o • o ••• o • o •• o •••••• o •• 

J)i verse u~tgifter . o o • o o •• o Q o o o o •• o •• o ., •••••• Q ••••• 0 •• 

Till landskapsstyrelsens disposition för centralsana-

toriet 8000C'JOlll90-'iOOG000QOQC0000000000000090901D0000QO 

Summa III kap. 1.208.732 

IV. Ålands tuber~ulosbyrå. 

1. Avlöni.ngar~ 

1 dispensärläkare, ~årsarvode (A 29) ....•.. 

1 dispensärsköterska 9 grundlön (A 17) ....•.. 

1 städerska 9 årsarvode (A 3) ~ •.••••.•.•.••. 

1 ekonomichef, årsarvode (A 30) 1/10 ....... . 

1 sysslornan-kontorschef j grundlön (A 25) .1/10 

1 bitr.syssloman-bokförare,grundlön (A 18) 

1/10 • o e e • o o • o e o • o o o o o o o o o e o o o o o o • • o o o o • • '1' • • 

1 kassör-centrallagerföreståndare,årsarvode 

(A 12) 1/10 9Qeeeeoe•oeeoeooeoe•••oo•ooooo• 

1 kontorsbiträde,årsarvode (A 9) 1/10 .•.•.. 

1 rnaskin111äs tare, grund lön (A 21) 1/10 ...... . 

ålderstillägg (förslagsanslag) •............ 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ........... . 

semestervikariatsarvoden (frjrslagsanslag) .. . 

facktillägg (förslagsanslag) •••............ 

jourarvode (för slagsans lag) •.•............. 

beklädnadsbidrag (förslagsanslag) .......•.. 

ersättning för söndagsarbete (förslagsanslag) 

lönejustering (förslagsanslag) •............ 

11.553 

12.055 

3.811 

2.456 

1.818 

1. 263 

1.003 

907 

1. 4-68 

3.000 

1.500 

4.000 

500 

3.000 

300 

1.000 

3.700 

213 
4 Ht. 

773.232 

133.000 

83.000 

95.000 

50.000 

48.000 

9.000 

15.000 

2.500 

53.334 



2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
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So ci ala avgifter (förslagsanslag) .....•.••...•....... 

Skärmbildsfotografering (förslagsanslag) •............ 

Tera .. piutgifter ., ... '° •••• o Q ••• o o. g ••• o •• o o o a ,, ........ "' • • 

Vär1ne~ l;/se och.vatten ••o••&•o.c:aQoo•ooo••Ooo••o••····· 

Underhåll och årsanskaffningar ..........•............ 

Tvätt och s:t8 .... dnin g ........ o o •• Q o o ,, • o • o o • o o o •••••••••• 

Diverse utgifter . o. o. Cl o o o. o Q ••• o o •• o" Q". o o ••••••••••• 

Till landskapsstyrelsens disposition 

Summa IV kap. 108.934 

V. Särskilda anslag. 

1. Bidrag till avlönande av stads- och kommunalläkare 

( f ö r s 1 ags ans 1 ag) . llt • o • • • Q • • o o • • • • • • • " • o • Q • • • • • • • • • • • • 

2. Bidrag till avlönande av kornrnunaldjurläkare (förslags-

ans 1 ag) •• " . • . Q • • o • • o • ,, • • • o • • o o o o o o • o o • o • a o • • • • • • • • • • 

3. Bidrag till avlönande av kornuunala hälsosystrar (för-

s l a,,g s a,n s 1 ag) D 9 •••• '° o • o ., ••• o ., " • o •••• "" •••• o o •••••••••• 

4. Bidrag till avlönande av kornuunala barnmorskor (för-

slagsa11sla.g) 41 8 9 0 0 fJ 0 0 0 0 0 0 0 G fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1!1 e 0 0 0 0 • e e e e D 9 e e • 

5. Bidrag till avlönande av komiirnnala hälsosystrar-barn

morskor (förslagsanslag) •.•••.•..................... 

6. Bidrag til1 avlönande av hälsoinspektörer •........... 

7. Bidrag till upprätthållande av Grelsby sjukhus (för-

slagsanslag) o. o"' •• o Q o ~ o ••• ,, ••••• ,,. o o o •• o •••••••••••• 

8. Kostnader för landskapets platser i Grelsby sjukhus 

(förslagsanslag) .... Cl o •• o. o o. o ••• o •• llt o". c ••••••••• Cl. 

9. Understöd åt kommuner för deltagande i anläggnings-

och driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus .......... . 

.10. Understöd åt kommuner för deltagande i driftskost

naderna vid Ålands centralsanatorium ..••............ 

11. Kostnader för tre platser i Abolands barnsjukhus (för-

s 1 ags ai1s1 c-1g) • o • • • .. • o o D o o • • • o • o • o • o o llt • Cl • • ':I o • • • • • • • • o • 

12. Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barnavård 

( fö rslagsans lag) . o • o Cl o " o ... " o " o • o ••. o o •• " •• o o •••••• " ••• 

13. Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och 

skol tandläkare ( förslagsanslag) .................... . 

14. Bidrag åt kommuner för vaccinationskostnader (för-

slags ans lag) . o •••• o •• o o Q o • G • Q G o •• o • '!) •••• o o •••••••••• 

15. Bidrag till Kurnlinge apotek (:förslagsanslag) ........ . 

16. Bidrag till Föreningen Folkhälsan på Åland r.f ....... . 

17. Bidrag för ambulansflygningar •••.....•............... 

4 Ht. 

4.300 

17.000 

18.000 
\ 

6.000 

500 

500 

9.000 

300 

45.000 

25.000 

105.000 

60.000 

70.000 

20.000 

950.000 

65.000 

15.000 

15.000 

75.000 

20.000 

60.000 

6.000 

7.000 

4.000 

18.000 
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18. Till landskapsstyrelsens disposition för hälso- och 

· k 0 d ·· d n°l s Ju var s an ai1 a o • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Summa V kap. 1.568.000 
Summa 4 Huvudtiteln 8.164-.142 

215 
4-5 Ht. 

8.000 

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

I. Ålands lyceum. 

1. Avlöningar~ 

7 äldre lektorer, grundlön a 19.249,20 (A 26).134.744 
8 yngre lektorer, grundlön a 15.454,80 

( A 2 2) 0 ••• 0 •••• 0 0 9 0 •••• Cl • 0 G •• GI • 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 ••• 12 3 . 6 38 

3 yngre lektorer, årsarvode a 15.454,80(A 22) 46.364 
1 lärare i huslig ekonomi, årsarvode (A 20) ... 13.966 
1 lärare i teckning och kalligrafi, grundlön 

(A 20) eoo••o••••o•••••••••••eooo•••••oaoo••oo 

1 kanslibiträde, årsarvode (A 8) .....•..•.... 

1 gårdskarl-eldare, grundlön (A 10) ....••.... 

13.966 

8.785 
9.376 

1 vaktmästare , grund lön (A 10) . . . . • . . . . . . . . . . 9. 376 
5 städerskor, årsarvode a 7.621 9 80 (A 3) •.... 38.109 
rektorstill~gg .........•.•..•................ 12.720 
ålderstillägg (förslagsanslag) •.............. 75.000 
dyrortstillägg (förslagsanslag) .............. 11.000 

kompetenstillägg åt yngre lektorer (förslags-

ans 1 ag,) .. • • • • .. • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • Cl • • • • • • • • • 

förhöjningar efter vissa år (förslagsanslag) .. 

ersättning för söndagsarbete (förslagsanslag). 

f a Ci{ t i 1 ]_ägg . . • . . e o • ., • • o • • • • • o • • • • • " • • • e 11 • • • • • 

10.200 

13.000 
5.000 
1.146 

ersättning för övertidsarbete (förslagsanslag) 5.000 
övertirns- och timarvoden (förslagsanslag) ..... 204.000 
undervisning i språ~klubbar ( fc5rslagsanslag). . 1. 000 
lönejustering (förslagsanslag) •.............. 58.800 

2. Upprätthållande av parallellklasser (förslagsanslag): 

övertins- och timarvoden ..•..••............. 275.000 
vaktmästarens arvode . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5 

3. Undervisningsmateriel och bibliotek ................. . 

4. Städning (förslagsanslag) •..••....................... 

5. Värri1e, lyse och vatten (förslagsanslag) ..•........... 

6. Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi 

( f~ö r s 1 ags anslag) .... o •• ID •• lj • o o • a • " •• & •• o •• o • • • • • • • • • 

7 · Tryckning skos tnader ( förslagsanslag) •................ 

795.190 

275.455 
29.000 
9. 500 . 

40.000 

8.400 
3.500 



8. 

9. 
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Diverse utgifter eecieeoocioo~&DOe&:•eoooooaoooe••••••• 

Underhåll av inventarier ....••..................... 

10. Underhåll av byggnader •....••.•.................... 

11. Undersökning av elevernas hälsotillstånd .......... . 

12. Till landskapsstyrelsens disposition för lyceet ... . 

1. 

Summa I kap. 1.205.045 

II. Folkskolväsendet. 

Avlöningar~ 
Folkskolinspektöreris==kansli. 

1 folkskolinspektör 9 grundlön (A 29) ...... 23.106 

1 kansli bi träde 9 årsarvode (A 9) . . . . . . . . . . 9.073 

1 föreståndare för hjälpmedelscentral •.... 7.000 

vikariatsarvode 12 mån. (A 29) •........... 23.106 

arvode för ämneskonsulenter ••.•........... 8.000 

arvode fi:ir anli tande av skolpsykolog . . . . . . 5. 000 

semestervikariatsarvoden ....•............. 1.200 

ålderstillägg (förslagsanslag) •........... 19.660 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ........... 1.750 

tillägg för föredragning .•.•••............ 3.859 

förhöjning efter vissa år .•..•.... ~ ....... 1.453 

lönejustering (förslagsanslag) ............ 8.300 

2. Resor (förslagsanslag) ...••..•...................... 

3. Hyra för kanslirum och tijälprnedelscentral S&'Ilt lyse 

och städi1ing ........ 0 0 0 •••• 0 e" •• 0 g ~ 0 •• Il •••••• ••• 0 • • 

4. Material för hjälpmedelscentralen ...•............... 

L§L.~dskapsbidrag för folkskolväsendet. 

5. Mariehamns stad ( förslagsanslag) ................... . 

6. Tjänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet avlö-

5 Ht. 

8.500 

3.000 

14.000 

15.500 

3.000 

111.507 

8.000 

12.000 

10.000 

425.000 

ning (förslagsanslag) . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.830.000 

7. Understödsanslag för folkskolorna på landet (förslags-

ans 1 ag) • o •••••• o o ..... o • o o • o Q o '° o o • o o o ••••• o ••••••••• 720.000 

8. Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet 160.000 

9. Byggnadshjälp för ~ppf örande av folkskollokaler (för-

s 1 ags a~n slag) . Q • o o •• o • o o o o • o •• o • [) •• o o c o 8 (I Cl o •••••••••• 

Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade 

kommuner för anskaffande av folkskollokaler (förslags-

ans lag) . o o • o o o g •• o o • o o o " • o ~ "' Q o o Q • o o •• o ••••••••••••• 

Särskilda utgifter för folk~kolväsendet. 
Till sornmarrekrea.tion vid sorillilarkolonier åt medellösa, 

främst svaga och sjuka folkskolbarn (förslagsanslag) .. 

:F'ortbildningskurser för lärare ...................... . 

375.000 

60.000 

1.000 

15.000 



13. 

14. 
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Diverse utgifter o••o••oae•ooooooc111ooooooeoo•••••••111 

Kostnader för skolplan eringsnärnnden 

Surn.Ela II kap. 3. 752. 757 

ooeeoooo•e11••••• 

III" Ålands s~öfar~släroverk. 

1. Avlöningar: 

1 överlärare? grundlön (A 28) ••............ 

3 lektorer 1 grundlön a 19.249 1 20 (A 26) •... 

1 vaktrnäs tare-gårdskarl i grundlön (A 11 )i ... 

1 städerska i årsarvode (A 3) •.............. 

1 kansli bi träde, arvode (A 12) "~ .....•... 

rektorsa ... rvode o o o. o. o o o" o o 9 o o. o 9 o o" o o. ". o. o. 

facktillägg " . o o • Q • o • " • o o .. o Cl Cl o °' ,, o o o o • o o 9 D o •• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •........•... 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ........... . 

timarvoden (förslagsanslag) •..•.....•.•.... 

21.691 

57.748 

4.848 

7.622 

5.015 

4.200 

230 
24.100 

3.100 

99.000 

Skepparskolan: 

timarvoden 

ersättning åt vaktmästaren för övertidsarbete 

(förslagsanslag) . 0 0. <!I 0 0 0 0 0 Cl 9 0 ••• 0 • ., 0 0. e IJ Cl 0. 

rådgivande ko:cnmi ssi onen s @.rvo den .......... . 

lönejustering (förslagsanslag) ............ . 

18.100 

3.000 

1.125 

19.900 

2. Extra kurser (förslagsanslag)~ 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

för radarnavigatörer och fartygsautomation .. 

radiotelegrafistkurs •....•.•...........•.... 

kurs för fiskeskeppare •.....•.............. 

maskinskri vningskurs ......•.... ~ .......... . 

2.500 

36.000 

5.000 

500 

Undervisnings11mteri el och bibliotek .................. . 

Vän:ie; lyse och vatten sa:wt hyror (förslagsanslag) ... . 

Tryckning skos tnader ( förslagsans lag) · ................. . 

Diverse utgifter . o. ; "o. o o o o o o • e " •• o"' • o o o o" •• ••• ,, • o •••• 

Underhåll av fastigheten eettoeeooooooooooo•o••••••••••• 

8. Underhåll av inventarier .•••............. ., .... , ...... . 

9. Stipendieiuedel GC090000C•OO•.,OOl!IOlllOOOOOOOOOOQ•··~······ 

10. Speci.alföreläsningar (förslags an slag) ....•............ 

11. Till landskapsstyrelsens disposition ................. . 

Sm:.n,_m III kap. 338. 589 

217 
5 Ht. 

5.250 
20.000 

269.679 

44.000 

4.500 

8.000 

3.000 

2.200 

3.600 

2.000 

270 

340 

1.000 
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IV. Ålands tekniska skola. 

1. Avlöningar: 

3 lektorer 9 grundlön a 21.690,96 (A 28) .• 65.073 

2 lektorer 9 årsarvode a 21.690 9 96 (A 28). 

1 vaktnästare~gårdskarl 9 grundlön (A 11)~. 

1 kanslibiträde, arvode (A 12)i ......... . 

1 städerska, årsarvode (A 3) ........... . 
rektorsarvode ..•.........•.•............ 

faclctillägg . o o •• o • °' " o •• .Q o • ~ ~ o o •• °' • ., Cl • Cl • o 

ålderstillägg (förslagsanslag) •......•.. 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ........ . 

43.382 

4.848 

5.015 

7.622 

7.440 

230 

27.400 

3.700 

förhQjning efter vissa år................ 3.900 

tim- och övertimsarvoden (förslagsanslag) 130.000 

ersättning åt vaktmästaren för övertids-

arbete ( fö rslagsans lag) ...••••........• 3.000 

rådgivande kowmissionen •...•.••......•.. 800 

löne justeJin·g ( fö rslagsans lag) • . . . . . . . . . 24. 200 

2. Extra kurser (förslagsanslag): 

maskin skötarkurs • . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . • . 14. 500 

fortbildningskurser ......•..••.......... 

skriv- och räknemaskinkurs ••...........• 

5.500 

750 
3. Undervisningsmateriel och bibliotek .•............... 

4. Värme; lyse och vatten samt hyror (förslagsanslag) .. . 

5. Tryckningskostnader (förslagsanslag) ......... ~ ..... . 

6. Diverse utgifte:r· . o Cl • ., fl." o •• ., o o o"., o o o "ll ••• o o ••••••••• 

7. Underhåll av fastigheten ...•........................ 

8. Underhåll av inventarier ....••...................... 

9. Laboratoriernas driftskostnader •.•.................. 

10. Exkursioner ..... o ., • ., • o •• o •• .., o o ••• o " o ., • o Cl ., " " •• .,, •••••• 

11. Stipendier o.". 8 o. " •• ., •• ., o •• o (I .. °' o •••••• Cil o. o •••••• o ••• 

12" Elevernas hälsovård 000<1eooec;i•oooooo•oo•o•o•••o•••••• 

13. Till landskapsstyrelsens disposition ............... . 

Surm:na IV kap. 386. 710 

V. Ålands sjömanssko~. 
1. Avlöningar: 

1 lärare i yrkesämnen, årsarvode (A 26) •. 19.249 

1 lärare i allmänna ämnen, årsarvode (A 23)16.257 

2 yrkeslärare, årsarvode a 15.~-54 9 80 (A 22)30.910 

3 arbetslärare~årsarvode a 14.678 9 52 (A 21)44.036 

1 kanslist, arvode (A 12) ~ .............. 5.015 

1 internatsföreståndare~arvode (A 9) i .... 4.536 

213 

5 Ht. 

326.610 

20.750 

8.000 

8.000 

3.300 

2. 500 

8.400 

800 

3.500 

900 

150 

300 

3.500 
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ålderstillägg (förslagsanslag) ......••..• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •......... 

rektorsarvode o o •••• o ., • o. o. o. " ••••• ~ o ••• o 

timarvoden (förslagsanslag) ••........... 

extra anställd personal ................ . 

direktionsarvoden ...................... . 

13.000 

3.500 
4.200 

97.500 

15.100 

4.680 

lönejustering (förslagsanslag) .......... 20.600 

2. Städning (förslagsanslag) .••..•..........•.......... 

3. Hyror (förslagsanslag) ....•.•....................... 

4, Bränsle 9 lyse 9 kraft och vatten (förslagsanslag) ..... 

5. Råvaror och verktyg (förslagsanslag) •............... 

6. Bibliotek och undervisningsmateriel (förslagsanslag) 

7s Diverse utgifter ••o•••••oo•oo•••o•o•••o•o•••f>••····· 

8. Inmontering och reparation av maskiner och inventarier 

samt underhåll av lokaler •••.•..................... 

9. Tryckningskostnader .........•.•.........•........... 

10. Elevernas kost och logi (förslagsanslag) •........... 

11. Förstahjälputrustning .•.•.••........................ 

Summa V kap. 538.933 

VI . Ålands yrkes sl-c o la. 

1. Avlöningar~ 

1 lärare i yrkesärnnen 9 grundlön (A 26) 

2 lärare i yrkesämnen9 årsarvode a 19.249920 

(A 26) • 0 • Cl 0 G •• 0 0 ••• 0 0 •• 0 0 0 0 9 ••• 0 •• 0 •• 0 • 0 0 Q 0 0 

1 lärare i allmänna ämnen 9 årsarvode (A 22) .. 

1 yrkeslärare, grundlön (A 22) .....•........ 

19.249 

38.498 

15.455 

15.455 

1 yrkeslärare 9 årsarvode (A 22) ............. 15.455 

1 yrkeslärare 9 årsarvode (A 21) ............. 14.679 

2 arbetslärare 9 grundlön a 14.678 9 52 (A 21) .. 29.357 

3 arbetslärare, årsårvode a 14.678,52 

(A 21) eet;1eoeooeoocioooooeoeo-0ooo•o•ooo•ooc;io• 

1 central~lagerföreståndare,årsarvode (A 13). 

1 föreståndarinna-kokerska 9 årsarvode (A 13) .. 

3 köksbiträden 9 årsarvode a 7.621,80 (A 3) •.. 

6 städerskor, årsarvode a 7.621 980 (A 3) •... 

1 tvätterska 9årsarvode (A 3) •••....•...•.•.. 

1 ekon01i1 9 årsarvode (A 18) •••............... 

1 kanslist-kassörska 9 årsarvode (A 11) .•..... 

1 eldare-gårdskarl 9 årsarvode (A 10) ..•..... 

1 vaktrnäs tare? årsarvode ( A 10) ............ . 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••............ 

44.036 

10.362 

10.362 

22.865 

45.731 
7.622 

12. 6 35 

9.696 

9.376 
9.376 

51.500 

213 

5 H~. 

278.583 

2.000 

89.500 

3.500 

35.000 

6.000 

5.500 

15.000 

7.000 

96.400 

450 
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dyrorts tillägg (förslagsanslag) 9.700 

facktillägg .••.............••........•.. 2.290 

ers~ttning för söndags- och övertids-

arbete (förslagsanslag) .. • • . . • . . . . . . . . • . 5.220 

bibliotekariens arvode .......•.......... 1.200 

skolhälsosysterns arvode .•..•........... 2.047 

rektorsarvode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 O 0 0 0 Q 0 0 O e Q 0 O ID 0 O O O 4 e 800 

direktionsarvoden .........•.•........... 5.100 

lärarnas timarvoden (förslagssillslag)~ 

dagkurser • • . . . . . . . . . . . . 203. 800 

kvällskurser ........... ~19. §.,00 223. 400 

lönejusterLng (förslagsanslag) •......... 49.600 

22a 
5 Ht. 

685.066 

2. Tvätt och städning (förslagsanslag) ..................... 9.100 

3 0 J\rbetsredskap o;oao•ci•o••••ooeoo•oo•••••••o•oo""••••••••••. 22.500 

4. Råvaror för kundarbeten (förslagsanslag) •.............. 47.000 

5. Råvaror för övningsarbeten • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 000 

6. Tryckningskostnader (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150 

7. Diverse utgifter QCI00001;100000000-ceQOOQOoooovooe•o••····· 11.050 

8. Und.ervisningsrnateriel . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 600 

9. BibliotelC 1111 i.oeoo••coo••••oa•oo•o;;i1;1eooo~oooooooC1•••••••a••• 4.QQQ 

10. Underhåll och reparation av naskiner och inventa:::-ier 

( förslags c:tr1 slag) . o • • • • o • • • o g o (l • • o o o • (l Q ... • • • • • • • • • • Il • • • 

11. Underhåll av byggnader och gårdsplan .................. . 

12. Bränsle, lyse, kraft och vatten (förslagsanslag) ...... . 

13. Elevbespisningen (förslagsanslag) ....•................. 

14. Elevernas hälsovård.- och förstahjälputrustning (förslags-

ansla .. g) .. o •••• o o. o. o." •••• D" o 0 o C>. o o. o (!Cl ••••••••••••••• 

15. Socialskyddsavgifter (förslagsanslag) ................. . 

16. Brand- och olycksfallsförsäkringsprer.J.ier ( förslagsanslag) 

17 C> För l{lubbverl-csmnhet .. o ~. o • o o.,. o o o o •• o o o Q Q o o • ••• o ••••••• 

18. Elevinternat (förslagsanslag) •......................... 

19. Pensioner (fi3rslagsanslag) ••... , ... , .................. . 

20. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan ... . 
21. Ornskolningskurser 9-eo•oeoooooel)ooooQooooooooo••••••••••• 

VII. 
1. Alands 
2. Alands 
3. Alands 

Surn11a VI kap. 1.494.666 

Bid.~~~ill landskape~~ enskilda läroanstalter. 
folkhögskola (förslagsanslag) ...•.............. 

handelsskola (förslagsanslag) ................. . 

so111r11aruni vers i tet . o • o o a o !) o G o o o o 0 •• o •••••••••••• 

Su1nma VII kap. 345.000 

10.200 

9.000 

81.000 

56.000 

3.300 

45.500 

15.000 

1.200 

93.000 

11.000 

12.000 

350.000 

200.000 

110.000 

35.000 
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VIII. .Ålands lan trnannaskola. 

1. Avlöningar~ 

1 förståndare 9 grundlön (A 25) •...•...•. 18.178 

föreståndararvode ......................• 

tillfällig trädgård slärare 9 12 mån. ( A 20) 

ti111lärare 111 • I) 0 Q C e 0 • 0 0 0 D 0 0 0 Bl 'C 0 !b 0 G 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

ålderstillägg (förslagsanslag) ......... . 

dyro~tstillägg (förslagsanslag) ......... . 

kosthållerska 

lönejustering (förslagsanslag) 

1. 920 

13.966 

5.000 

1.100 

980 

7.400 

3.800 

2. Värme och lyse (förslagsanslag) ...................... . 

3 0 St ä dn in g • • o o o 111 Il • e • o o o o o o o o o • • o o c g Q o e. o ,,, • • o °' o • • • • • • • • • • o 

4. Undervisningsrnateriel ................................ . 

5111 Diverse utgifter o•••ooot0ooociooo4'o•O•oo••ooo•••·e••···· 

6. Slöjdverktyg och verktyg för rnaskinhall .............. . 

7. Direktio:nsarvoden och resor .......................... . 

8. Underhåll av skolplan och stängsel ................... . 

9. Underhåll av fastigheten ............................. . 

10. Underhåll 2v inve11t arier ............................. . 

11. Anslag för lcurBer oeooooooooaoociooooooeooooo•••········ 

12. Elevbespisning (förslagsanslag) ...................... . 

13. Förstahjälputrustning .....••.......................... 

Skoll8±;enheten på t[_Q}1m_la gåE.ct• 

14. Skollägenhetens utgifter (förslagsanslag) ~ 

a) löner i ser,1esterarvoden smit sociala av-

gifter o • fl o °" " (I o • o o • o ...... o o o o o Cl "' o o "' o o o o o • • 46 .100 

b) övriga löpande utgifter ...••.......•. 50.150 

Driftsutgifter ..........................• 96.250 

Sumiua VIII kap. 82. 894 

JX. ~-lands kvinnligq,= hE?lj!slöjdsskola. 

1. Avlöningar~ 

1 vävlärarinnB, 9 grundlön (A 20) ........ . 

1 sömnadslärarinnaigrundlön (A 20) ...... . 

föreståndararvode ..........•............ 

kosthållerska D 0 0 0 e 0 e 0 O o O G O D O O O O O o Q 1111 e O O g G 

ålderstillägg (fö rslagsanslag) ......... . 

dyrortstillägg (förslagsa.nslag) ........ . 

tiw- och övertimsarvoden (ff-irslagsanslag) 

lönejustering (förslagsanslag) •......•.. 

13.966 

13.966 

1.320 

6.500 

3.150 

925 

7.000 

3.700 

221 

5 Ht. 

52.344 

8.000 

3.000 

2.500 

2.500 

1.000 

1. 500 

750 

4.000 

1.000 

4.000 

2.200 

100 

50.527 



2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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Värme och lyse (förslagsanslag) o•••••••oooo•••ooo•••••• 

Undervisning SEla ter i el ......•........................... 

Diverse utgifter " .. o Il" o • o o "Il o o o o o o o • o o o o Cl •• o ••••• o •••• " •• 

Direktionsarvoden och resor (förslagsanslag) ........... . 

Underhåll av trädgården .. , ............................. . 

Underhåll av byggnader ........ , ....................... . 

Elevbespisning (förslagsanslag) 

Surn1Tia IX kap. 64. 477 

000000000000•0•••••••••• 

X. Ålands husmodersskola. 

L Avlöningar~ 

2. 
3, 

4. 
5. 
6. 

7. 

1 lärarinna j_ huslig ekonorni 9 grundlön (A 2Q)l3.966 

1 lärarinna i kvinnlig slöjd 9 grundlön (A 20)1.3.966 

1 vaktmästare-gårdskarl oeoaQOo•oooooooooooo 5.100 

tillfällig arbetskraft • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 

föreståndararvode .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 320 

timarvoden (förslagsanslag) •.............. 2.000 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••............ 6.600 

dyrortstillägg ( förslagsans lag) . . . . . . . . . . . . 1. 020 

lönejustering (förslagsanslag) •............ 3.600 

Värme och lyse (förslagsanslag) ..........•............ 

Undervisningsmateriel och arbetsredskap .............. . 

Underhåll av byggnader och inventarier .•.............. 

Diverse utgifter . °' • o • o o •• o • "' o Cl o •• · ..... " o fil • o o o •••••• o ••• ~ 

Direktionsarvoden och resor (förslagsanslag) ......... . 

Elevbespisning (förslagsanslag) 

Sm.urna X kap. ? il. 772 

ooo•O••OOOOOOOllOG004000 

XI. Fornminnesvå~d~D· 
Ålands museum. 

1. Avlöningar: 

1 8jJlanuens 9 årsarvode (A 23) • . . . . . . . . . . . . . 16. 257 

1 kanslibiträde 9 årsarvode (A 13) ........... 10.362 

ålderstillägg (förslagsanslag) ............ 1.700 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ........... 1.000 

arvode åt konservator . , ......... , ... , . . . . . 10. 000 

arvode åt vaktmästare och reparatör ......•. 6.600 

lönejustering (förslagsanslag) •. . . . . . . . . . . 3.600 

2. Hyror 9 lyse och städning (förslagsanslag) •............ 

3. Handbibliotek och komplettering av museiföremål ....... . 

4 · Diverse utgifter . Cl • o o °' o o o o o o o o o • • • o • • o • o o o o • .. • • • • • • • • • 

Resor (förslagsanslag) ...••.................... · · · · · · · 

5 Ht. 

5.000 

500 

3.500 

1.500 

650 

1.000 

1.800 

49.572 

12.000 

1.000 

3.500 

2.000 

2.000 

4.700 

49.519 

18.000 

10.000 

3.500 
2. 000 . 



,. 

6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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Kul turhisto riska Emseet i I~astelholm. 

il V 1 ön i ng ar Cl 0 IJ 8 0 0 0 • 0 0 0 G 0 0 0 Cl 0 0 0 9 0 0 0 0 ID 0 0 111 e 0 e 0 ~ e .e e 8 e e • 9 e 

Vänue 9 lyse och städning •........................... 

Dj_verse utgifter o ••• o o o Cl o o o Cl Cl o °" o o • o o o o." 11:1 C· o o • •• o • o •• 

~gdernuseet i Jan K~rl=sgården. 

Underhåll och inköp avqyggnader •......•............. 

Diverse utgifter Cl. e 0 0. Q 0 0 0 G Q Cl 0 0 0 0 0 0 Cl Q (I 0 c 0 0 Cl ....... ~ 0. 

Övriga anslag. 

För arkeologiskt fältarbete ...•..................... 

Bomarsunds fornrninnesområde ••....................... 

För restaurerings- forsknings- och inventeringsarbete 

För underhåll och inlösen av ganla byggnader ....... . 

För 4/mbk Ponnnerns underhåll ..•..................... 

Summa XI kap. 197.019 

2CII. Bi blioteksverk§m~1heten. 

1. Bi bl ioteksinspektörens avlöning ( fö rslagsans lag) ..... 

2. Resor (förslagsanslag) voooo•o•OOOOOOOO•lllOOO•••······ 

3. Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) ........... . 

4. För inköp och inbindning av facktidskrifter i biblio-

teksinspektörens arkiv ............................ . 

5. För kurs- och föredragsverksarnhet .................. . 

6. Diverse utgifter -·••ooooooo"ooooocioQOOOeoO•O••······ 

7 o För Alandica-sai-.!.1ling .. 0 o o o o. (J o ~ o o o Q • o o • o Q Cl o •• ••••••• 

1. 

Surnma XII kap. 171.157 

XIII. Särskilda anslag. 

Understödj&~de av studiecirkelverksamheten 

2. Understöd åt medborgar- och arbetarinstitut (förslags-

ans 1 ag) . . e • • • • 0 Cl • Cl • • a • 0 0 0 Q 0 " 0 0 ... 0 Q " 0 0 0 0 • 0 • f) Cl • .. • • • • • • 

3. För vetenskap. litt~ratur och konst samt understöd åt 

kulturella or gani sa ti oner .•..•..................... 

4. För tryckning av lagsa@ling ar •.•.................... 

5. För främjande av idrott och fysisk fostran (reserva-

tionsa,,nslag) ... o o. Q o o o Q Cl "' o o o " o o '"' 111 • o Cl Cl o Cl Cl • o. o ••••.•• o 

6. Stödjande av ungdomsfostrande verksamhet ........... . 

7. Understöd åt Alands hemslöjdsförening för föreningens 

skolverksa111h8t (förslagsanslag) ................... . 

8. Understödjande av skolgången för elever i läroverk .. _.. 

9. Understöd för yrkesutbildning (försl?gsanslag) ...... . 

lo. För i landskapslagen om landskapsborgen och räntestöd 

förutsatta utgifter (förslagsanslag) .............. . 

223 
5 Ht. 

11.000 

3.000 

2.000 

13.000 

1.500 

25.500 

40.000 

11.000 

7.000 

8.257 

1.000 

150.000 

350 

1.000 

550 

10.000 

5.000 

150.000 

85.000 

25.000 

92.000 

25.000 

40.000 

2.000 

25.000 

15.000 
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11. Kornrnunal upplysningsverksanhet • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 500 

12. Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen . . . . . . . . . . 1. 000 

1). Understöd åt Betania församling för upprätthållande av 

läsesal för SJ 0111an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

14. Understöd åt föreningen Norden •....................... 

15. Understöd åt författare och översättare (förslags- re-

serva ti on sanslag) .. 0 Q • Cl 0 0 0 e 0 e Cl 0 0 • " 0 0 Cl 0 0 Q 0 •••• " ••••••• 

16. Till landskapsstyrelsens disposition för undervisnings-

och bildningsväsendet ....••.•......................... 

Sminna XIII kap. L~83.150 

Sumrua 5 Huvudtiteln 9 .135 .169 

6 Huvudtiteln. N15.ringarnas främjande. 
===================================== 

I. Jordbru.ket och dess binä:cipgar sarilt kolonisationsverk

samheten. 

1. Avlöningar~ 

1 byggmästare? grundlön (A 24) .......... . 

1 byggmästare~ grundlön (A 23) ......... . 

1 byggj 1Jtl,stare i årsarvode (A 22) ......... . 

1 husdjurs- och jordbruksko:nsulent?grund-

lön (il. 23) ••OOCl90!11QQOO.OOOO.OOOSOOO•ooel'lio 

1 bokförings- och jordbrukskonsulent 1 

17.177 

16. 257 

15.455 

16.257 

grundlön (A 23) ............•........... 16.257 

1 jordbruksinstruktör? årsarvode (A 22) .. 15.455 

1 trädgårdskonsulent~grundlän (A 22) ..... 15.L~55 

1 bi tr. trädg~lrdskonsulen t ~årsarvode (A 22) 15. 45 5 

1 renskriverska? grurn~_lön (A 9) . . . . . . . . . 9.073 

extra arbetskraft ....................... 15.000 

ålderstillägg (förslagsanslag) .......... 26.550 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ......... 5.000 

fjärrortstil:ägg (förslagsanslag) ...... . 

2.000 

:5.000 

8.000 

rnaskinskri vn:'..ngstillägg ( förslagsans lag). 

lönejustering (förslagsansl2g) •. •o•o •••• 

1.800 

304 

14.800 200.295 

2. Resor (förslagsanslag) .............................. 35.000 

3. Allmänna kostva.der för lantbrukets instruktionsverksamhet 5. 000 

4. Understijd för ";orrläggningsarbeten (reservations anslag). 45. 000 

5. Kostnader för ~äckdikningskredit ... ····•o· o••···· •••••• 6.000 

]'ör främjande a-r jordbruket saiat häst- och boskapsskötseln30.000 

Kreatursförädlingsföreningar .••....... 0................ 45. 000 
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Svin-9 får- och fjäderfäskötselns srunt pälsdjursuppföd-

ningens frärnj811de ...........•.............. ~.......... 14.000 

9. Trädgårds- och biskötselns frfö;J.j 811 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000 

10. 4H-verk samhe ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 000 

11. Lantbruksbokföringens frföajande • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000 

12. Lokala fältförsök och demonstrationer .•. .. .. . ....... .. . 800 

13. Arvoden och kostnader för landskapet enligt landskapslagen 

angående kolonisati onsnämnder i landskapet Åland (för-

slagsanslag) 0 ~ - • Cl s • 0 • 0 <;I 4'0I 0 0 e 111. Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••••• 0 " ~ • • • • 12. 000 

14. Mj ölktran sportbidrag i skärgården ( förslagsanslag) . . . . . 270. 000 

15. För sänkning av vattendrag sc::i,Eit vatten ståndsregleringar 

(reservationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5.000 

16. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för jorddis-

posi tionslån (förslagsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 000 

17. Inköp av lägenheter för jorddispositionsändamål (för-

slags-reservationsanslag) 

18. Av inlösen av legom;.1råden föranledda kostnader (för-

slagsanslag) OlllP 0 O lllP 0 O O O 0 Cl 0 o O 0 C 0 o 0 0 0 0 O O 0 0 Q 0 Il) 0 • O 9 0 0 0 8 8 8 O 0 a 

19. Kostnader för lantbrukets grundkredi t (förslagsanslag) .. 

20. Kostnader för åkerreservering (förslagsanslag) 

Surnrna I kap. 1.603.095 

II. Ålands försöksstation. 

l. Avlöningar~ 

1 föreståndare 9 grund lön (A 30) ••••..••.• 

1 fältmästare 9 grundlön (A 20) .......... . 

1 ledare för fruktf'örsök (arvode) ....... . 

ålderstillägg ( fö rslagsans 12,g) •........• 

dyrortstillägg (försletgsansl2g) ........ . 

lönejustering (förslagsanslag) ....... ~ .. 

24.559 

13.966 

1.838 

5.210 

1.200 

3.750 

2. 1lr"betskostnac1er 90D000000000000000eG0000()000900•••••oee 

3. Underhåll.sl\:ostr:ader .. c •• o () o o o o o o o o D •• o o o o "o o ••••••••• 

4e Driftskostnader . o,, • o • ••• o o o 9 o. o o o o o e o o o • °' o (I •• o o •• o a •• 

5. Tryckningskostnader .........•........................ 

6. Arrendeavgifter och hyror .•....... ., ................ . 

7. Värme och lyse (förslagsansl0,g) ........ " ............ . 

8° Diverse utgifter . Q 0 0 0 0 0 0 0 a 0 G 0 0 0 0 0 Q " 0 0 0 111 0 0 0 0 0 • 0 • •••••• 

Suim11a II kap. 91.823 

500.000 

10.000 

90.000 

250.000 

50.523 

25.000 

4.000 

4~000 

500 

800 

3.500 

3.500 
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III. Fisket. 

1. Avlöningar~ 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

1 fiskeriintendent 9 årsarvode (A 26) ... . 

1 fiskerikonsulent~grundlön (A 23) .... . 

1 fiskeriinstruktör 1 grQndlön (A 19) .... . 

ålderstillägg (förslagsanslag) •........ 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ....... . 

lönejustering ~cirslagsanslag) ......... . 

19.249 

16.257 

13.271 

10.300 

1.750 

4.500 

Resor (förslagsanslag) •0••00~00•00000•••0•••8•••••0••• 

Fiskerinäringens främjande ....•....................... 

Fiskodlingsverks aIJ.1het eoOOllilOCCIOltCIOCIOOocooooo•••ei••••••• 

Fiskeriundersökningar ................................ . 

Underhåll och drift av fiskefyrar ......•.............. 

Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar ........... . 

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fiskredskap och fiskebåtar (förslagsanslag) ......... . 

9. Nedsättning 2v räntan på låni som beviljats yrkesfiskare 

för anskaffning av fi skredskap och fiskebåtar (reser-

va ti onsans lag) o o • Il o • o o o '° o • o o o •• o o o • o o o o o • " o o o o ••• o •• o • 

!Cl 

10. Bidrag till fond för fiskeriförsäkringar ............. . 

11. Understöd för transport av övorskottsfisk 

S1E1ITD.a III kap. 6L~8. 127 

];V_. Skogsbruket. 

1. Avlöningar~ 

l biträdande forstmästare 9 årsarvode(A 30) 24.559 

1 fö rsöksle da r:'e-f orstmästare i årsarvode 

( 11. 2 9 ) . 0 0 0 t! 0 0 0 0 ., 0 Q 0 6 0 0 0 0 0 0 'O I) Cl fl 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 2 3 . 10 6 

1 skogsvårdsinstruktör 9 grundlön (A 23) .... 16.257 

1 plantskoleskötare-bitr.skogsvårdsinstruk-
t.. d~ .. (A· 2?) . ..L, i:;. 455 o r 9 gru. n J_ o n '-0 

" • • • • o Q ~ " c o o o .. o o • o o o (I ,.,, 

2 . forsttekniker 9 årsarvode 2, 130966 1 44 

( A 20) e • -:. o u • o o ~ a o o g v g o o o o o e o o o o o c o o o o • o o 2 7 o 9 3 3 

1 forsttekniker 1 årsnrvode (A 20) 1 ....... 6.983 

1 kanslibit:räde 1 årsarvode (A 9) .......... 9.073 

ålderstillägg (förslagsanslag) •.......... 31.210 

dyrortstill2.gg ( fö rslagsanslag) ......... o • 4 .100 

rnaskinskri vn:'.,ngsti1lägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4 
tillägg för ~rnntorsledning • . . . . . . . . . . . . . . . . 712 

lönejustering (förslagsansJng) ............. 12.700 

~ "> ,-;i 

(;;,~·~) 

6 Ht. 

65.327 

11.000 

19.500 

48.000 

46.300 

3.000 

40.000 

240.000 

45.000 

10.000 

1.20.000 

172.712 



2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
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Resor ( fö rslagsanslag) oooe1;r0Qoooooo111eeoooooo111eoooeo••'ll 

Diverse utgifter o. I:} o o Il o o o o o o o Q o o • o • o o o o o o c o • • Il ....... °' • 

Bränsle för plantskolan (förslagsanslag) ............. . 

Driftskostnader för plantskolorna (förslagsanslag) .... . 

Underhåll av plantskolebyggnaderna ................... •. 

Arrende för plantskolans område ...................... . 

Bidrag för skogsförbä ttringsarbeten ( reservationsanslag 

Förhsndsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (för-

slagsansla ... g) ~ 0 • 0 0 (I 0 0 0 Q 9. 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 ••••• 0 ••••• 

10. Främjande av och tillsyn över den privata skogshushåll-

ningen Cl o o o Q o '" o o •• o o o • o o " • o Q o 9 o o o " • o o o o Q o o o ••• o ••••••• 

11. Undersökning av skogstyperna (förslagsanslag) ........ . 

12. Underhåll och drift av no.,skiner och redskap för arbeten 

i smTiband med skog sförbä ttringar ( fö rslagsanslag) ..... 

13. Utbildning och skogskurser .•.......................... 

Suillll1a IV kap. 784. 212 

V. Övriga nä:i;:tn~. 

1. Avlöningar~ (fö rslagsanslag) 

1 företagskonsulent 9 avtals1ön .•...•.... 

l utvecklingssekreterare~arvode •........ 

1 turistkonsulent, arvode ...•.•........ 

30.000 

20.000 

17.000 

6 Ht. 

33.000 

2.000 

2.600 

70.000 

2.000 

400 

300.000 

50.000 

40.000 

27.500 

25.000 

59.000 

67.000 

2. Resor ( förslagsanslag) . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000 

3. För anli tande av konsultföretag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 000 

4. Understöd för kurs- 9 utbildnings- och rådgivningsverksam-

1'1et • e 0 It t) G () 0 • 0 Cl o 0 o 0 o 0 & fl 0 e Q 0 0 0 0 0 0 .. D 0 O Cl 0 O O e 9 111 9 • • • 9 • • e e • 0 

5. Bidrag för elanslutningsavgifter för Sli1åindustrin ..... . 

6. För tryggande av sysselsättningen (fö_rslagsanslag) .... . 

7, Garantikredit för byggnadsverksc.r11he t, industri er och 

vissa andra näringsgrenar (förslagsanslag) .......... . 

8. Stöd för näringsverksamhet i utvecklingsområden (för-

slagsanslag) 0 0 0 0 Q 0 0. e R 0 0 • 0 9 0 ~ t) 8 0 0 Q 0 lit 0 0 (lo 0 Q 0 e 8 • • 0 • • • • 9 0 

9. Kostnader för utvecklingsarbetet ..................... . 

10. Understöd för turismens främjo:nde .................... . 

11. Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas 

f räm j an d e ~ . " . Q o o • • o o c "' o "' ., o .. o Q Q Q • • o o " "' o ~ " o o • • • • .. • • • 'It • • 

Summa V kap. 535.500 

Summa 6 Huvudtiteln 3. 662. 757 

31. 500 

18.000 

10.000 

40.000 

120.000! 

57.000 

130.000 

7.000 
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7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
====================================== 

I ,Arbetsl~~JE.i3:· 

Avlöningar~ 

1 bitr. vägingenjör? grundlön (A 29) 

1 maskin- och färjinspektör 9 årsarvode 

(A 25) . " o \) o i!) o Cl " o • o ~ "' Cl " Cl \) o o ,:;. o o o o o • Q c o Cl o Q Cl 

1 överväg.mästare,grundlön (A 24) ••O••••o 

2 byggrnästare?grundlön a 16.257 9 12 (A 23) 

1 byggmästare 9 årsarvode (A 20) .. , ..... . 

2 vägmästare,årsarvode a 13.966,44 (A 20) 

1 bitr. vägmästare ,årsarvode (A 19) ... , . 

1 lagerförvaltare 9 grundlön (A 15) ...... . 

1 kanslist-kassörska?årsarvode (A 12) ... . 

1 telefonist-rensl{riverskn? årsarvode (A9) 

extra kontorspersonal .................. . 

personliga lönetillägg ................. . 

i:ngenjörstillägg (förslagsa:nslag) ...... . 

23.106 

18.178 

17.177 

32.514 

13.966 

27.933 

13.271 

11. 082 

10.029 

9.073 

5.000 

6.872 

1.980 

ålderstJ.llägg(förslagsanslag) • . . . . . . . . . . 37. 500 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ......... 6.000 

lönejustering (förslagsanslag) .......... 18.700 

Hesor (för slagsanslag) ........•..................... 

Summa I kap. 307.381 

II. Väghållningen. 

Underhåll av landsvägar och bygdevägar~ 

a) vägunderhållet (förslags anslag) ...... ·2. 400. 000 

b) fårjhållningen (förslagsanslag) ..... 1.600.000 

c) kornpletteringstraf ik i skärgården. . . . 450. 000 

Bidrag till kommunalvägar~ 

a) för byggande och ·förbättrj_ng (reser

vationsanslag) ............•...•........ 127.000 

b) för underhåll (förslagsans1ag)....... 95.000 

c) för förbättring av vägförhålla.r1dena 

i skärgården (reservationsanslag) ...... . 

Bidrag till enskilda vägar (förslagsanslag) 

Summa II kap. 4.695.000 

JIJ. j)~kornmu:rl~]EP~ti onerna. 

20.000 

För upprätthållande av trafik i skärgården (förslags-

ans 1 ag) 0 •• Q o 4> o c o ., • o lil o .. o •• Q "" o o • " o o • o o o o • o o o ••••• IJ ••• 

För upprensning av båtleder (reservationsanslag) ..... 

252.381 

55.000 

4.450.000 

242.000 

3.000 

320.000 

30.000 
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3. Till anläggning oc:h underhåll av båtbryggor och små-

båtshamnar (reservationsanslag) .................... . 

Summa III kap. 440.000 

IV. _ Vä_gaY,_d,~lningens b:z._ggnader och inventarier. 

1 Underhåll av byggnader ..... , .•.... , ....... , ........ . . 
2. Underhåll av a:;_~betsmaskiner och inventarier 

Summa IV kap. 350.000 

V. ,§ärskild=a aps],.ag. 

fio.19.Ef ordoEsti:afiken. 

1. Avlöningar~ 

1 trafikinspektör, årsarvode (.A 28) ... , 

1 besiktningsman 9 årsarvode (A 21) •••. 

1 kanslist vid bilregisterbyrån 1 årsarvode 

(A 19) . o o l!'I o o o."" o "" o"" o o. "Cl.., o". "Q Q o o o 

l kanslibiträde 1 årsarvode (.A 9) .•.... 

ålderstillägg (förslagsanslag) .•. , .... . 

dyrortstillägg (förslagsansle,g) ...... . 

ingenjörstillägg ............ , ........ . 

lönejustering (förslagsanslag) ... , •... 

21.691 

14.679 

13.271 

9.073 

5.100 

1.800 

1.740 

5.300 

2. Till 811 skaffande av registerbrickor för motorfordon 

( förslags ans 1 ag) e •• 0 0 Q 0 Q • 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 •••• 0 •• 0 ••• 0 

3. Hyra~ värme i lyse och städning (förslagsanslag) ..... . 

4. Kontorsmateriel och diverse utgifter ................ . 

~~-la,.g. 
5. Gästgi verihållnin gen ( förslagsanslag) ............... . 

6. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunikations-

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

väsendet o D a o 9 o • o o o Q o o • o • o e .., e cio Q • • • o • o o o • o o -C!I • • • • o • • o o o 

Smm:na V kap. 118.654 

Summa 7 Huvudtiteln 5.911.035 

8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter. 
================================ 

~9ä!.:'ski~_da anslag för, socj_ala ändamål, 

Socialvårdsinspektionen (förslagsanslag) .•........... 

Invalidvården ( förslagsanslag) •..... , ............... . 

Bostadsbidrag för/flerbarnsfamiljer ( förslagsansl a~) .. . 

Understöd åt barnhem och daghem (förslagsanslag) .... . 

Understöd åt barnträdgårdar (förslagsanslag) .... , ... . 

Sommarrekreation för barnj som ej är folkskolbarn .... . 

Bidrag för hemvårdsverksamheten ( förslagszrns lag) ..... . 

7-8 Ht. 

90.000 

60.000 

290.000 

72.654 

5.000 

17.500 

4. 500 

4.000 

15.000 

2. 500 

200.000 

100.000 

15.000 

120.000 

1.000 

80.000 
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8. Socialhjälpsutgifter 9 som skall ersättas av landskapet 

( fQr slags an sJ_ag) o o 0 0 0 0 G ll 0 I) 0 0 0 0 Cl tl Q • 0 0 o <J Q Q Cl 0 ft e 11 e • 9 • • 9 e 

9. Understödjande av nykterhetsarbetet ...•..•........... 

10. Bidrag för anordnande av semester åt överansträngda 

hl1smödrar o • a o o "' • o • " o • o • o o e " Cl e tJI Q c " • o o o o o fl 8 o •••••••••• 

11. Understöd åt kommuner i vilka i oskälig grad betungas av 

23J 

8 Ht. 

40.000 

6.500 

1.800 

socialhjälpskostnader (förslagsanslag) •............. 2.000 

12. Till landffi(apsstyrelsens disposition för sociala ändamål 2.000 

13. Understöd för vård av psykiskt utvecklingsstörda (för-

slagsans lag) 0 .0 G e 0 e ID 0 0 a l!I 0 0 0 (I 4 Q 0 0 • 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 • 0 380 0 000 

Summa I kap. 950.800 

IL._:-~~.:t~".lnedl:!:_:r]..,2;S- och yrkesväg_ledningsverksamheten. 

J\..lands arbetsföf~dl ingsbyrå. 

1. Avlöningar~ 

2. 

3. 
4. 

5. 

1 byråchef 9 grundlön (A 18) •..•......... 

1 avdelningsföreståndare 9 grundlön (A 18). 

l arbetsförmedlare 1 årsarvode (A 14) ...•. 

1 kanslist 9 årsarvode (A ~l) •........... 

1 byråbiträde (årsarvode (A 9) •.....•... 

ålderstillägg (förslagsanslag) ......... . 

dyrortstillägg ( förslags211 slag) ........ . 

löne jus ter:i_ ng ( förslagsa:::is lag) •........• 

12.635 

12.635 

10.696 

9.696 

9.073 

8.700 

2.200 

5.200 

Resor (förslagsanslag) ......•.•....................... 

Kontorsmateriel. telefon och diverse utgifter ........ . 

Driftskostnader för genomgängsbostäder 

J~l_and~yrlrn~ve.gleQ_ningsbyrå. 

Avlöningar~ 

1 distrj_ktsinspektör 9 grundlön (A 29) 

ålderstillägg (försla5sanslag) 

dyrartstillägg ( förslagsanslo,g) 

G 'Cl O ~ e e • • •- • 8 8 9 8 8 O 

extra arbe-Cslcraf...!c Q • • Q o • •• Q" I),, Q o o Q o •• Q. Q o o 

23.106 

5.100 

700 

4.500 

lönejustering (förslagsanslag) ........•.. 2.300 

6. Resor (förslagsanslag) ............................... . 

7. Rådgivande kornmissio:Qens arvoden och resekostnader ... . 

8. Handbibliotek och di7er,c3e utgifter ................... . 

9. 
Gemense.mma utgi_f~Gef. 

Avlöningar~ 

l byråbiträde~ årsa~vode (A 9) ••..•...••• 

ålde:rstillägg (fö::::-slagsanslng) •........... 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ........... . 

9.073 

305 

250 

70.835 

1.500 

8.000 

25.000 

35.706 

2.000 

500 

1.500 
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lönejustering (förslagsanslag) 770 

10. Hyra, städning och lyse (förslagsanslag) •............ 

l. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

Summa II kap. 167.439 

,Summa 8 Huvudtiteln 1.118 .. 2 39 

9 Huvud titeln. Diverse anslag. 
============================= 

I. Pensioner och av landskapet. i egenskap av arbets-

_gi vare erlagda sociala u~gifter. 

Pensioner (förslagsanslag) ..••....................... 

Familjepensioner och begravningshjälp (förslagsanSl.ag) 

Socialskyddsavgifter ( förslagsanslag) •.••............ 

Pensionsavgifter för arbetstagare i kortvariga arbets-

förhållanden (förslagsanslag) •...................... 

Olycksfallsförsäkringspremier (förslagsanslag) ....... . 

Hälso-, läkar- och sjukvård (förslagsanslag) ......... . 

Summa I kap. 2.335.000 

II. Särskilda ansl:ag. 
1. På lag grundade utgifter, vilka icke äro upptagna såsom 

särskilda poster i budgeten (förslagsanslag) ........ . 

2. Oförutsedda utgifter (förslagsanslag) ....•........... 

3. Utgifter för Ålandsdelegationen (förslagsanslag) ..... . 

4. Kornrni tteer och sakkunniga ( förslagsanslag) .. ~ .....•... 

5. Kostnader för förande av kortregister över personer 1 

vilka åtnjuta åländsk hembygc1srä tt .....•.....•..... ·. 

6. Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (förslags~ 

ans 1 ag ) . • e • 0 e " 0 0 g .. • ~ g 0 • ~ 0 c;i (I fl 0 Cl Q 0 0 0 Q 0 • 0 Q 0 0 0 • • • • • • • • • • 

7. Kostnader för ersättn.:_ng av älgskador (förslagsanslag) 

8. Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) ...... . 

9. För utbildning av p~l.:srnän (förslagsanslag) .......... . 

10. Av landskap slagen om ·oos tadsproduktion föranledda kost-

nader 0 • 0 0 0 "' 0 0 e • 0 Cl • Cl ' 0 0 0 0 • 0 0 0 ' 0 • ' • 11!1 0 0 0 0 0 0 0 0 ........ 0 • " 

11. Bekämpning av husbocken och bidrag för främjande av 

bostadsbebyggelsen i av husbocken härjade trakter 

( förslagse"ns lag) Q Q " .. o o o Q • '} o o " o ~ o " Q o o ., 6 o o o o o •••••••• 

12. Av landskapslagon om reglering av byggnadsverksamheten 

föranledda kostnader (förslagsanslci.g) ..•........... 

13. Brandförsäkringspremier (förslagsanslag) ........... . 

14 · Utgifter för skä:rgårdsnänrnd ( fö rslagsa:1s lag) ....... . 

8-9 Ht. 

10.398 

12.000 

1. 500. 000 

150.000 

500._000 

40.000 

100.000 

45.000 

25.000 

25.000 

8.000 

15.000 

3.000 

15.000 

2.000 

40.000 

15.000 

9.000 

40.000 

15. Till landsk2psstyrelsens clispos1tion för 'oranc1väsendet 

Understöd f ÖJ'.' främjande av brandskyddet (för.slagsans lag) 

60.000 

6.000 

3.500 

18.000 

3.000 
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17. Arbetslöshetsersättningar (förslagsanslag) 

8 Avskrivningar av understödslån (förslagsanslag) ..... . 1 . 

9-10 Ht. 

10.000 

2.000 

19. På grund av jorddispositionslagen beviljade nedsätt-

ningar och friår (förslagsanslag) .•....•........... 

20. Av landskapslagen om sysselsättning föranledda kost

nader ( fö rslagsans lag) •..••.••..................... 

21. För planläggning av och utgifter i samband med förvalt

ningen av sysselsättningsärenden (förslagsanslag) ... 

2-2. Understöd åt kommuner~ som råkat i ekonomiska svårig

heter (förslagsanslag) •••••.•.•.................... 

23. Av landskapslagen om läroavtal föranledda kostnader .. 

24. Understödjande av politisk verksBmhet .............. . 

Summa II kap. 508.500 

Summa 9 Huvudtiteln 2. 843. 500 

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

I. Landskapsstyrelsen. 

1. lrnskaffning av inventarier •.••••.................... 

Summa I kap. 30.000 

II. Hälso- och s;iuJ:\yården. 

16.000 

20.000 

3.000 

100.000 

20.000 

50.000 

30.000 

1. Ålands centralsjukhus för ny- och återanskaffningar.. 200. 000 

2. Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventarier 

och in st rl..lrn en t .. o o • • • • -0 ••• o ••• , o ~ o o o • o • • • o • • o • • • • • • 

3. Kostnader för landskapets andelar i Grelsby sjukhus . 

Summa II kap. 210.500 

III. Undervisnings- qch oildningsväsendet. 

1. Ålands lyceum för anskaffning av ::..nventarier ........ . 

2. Ålands s j öfartsläroverk för ombyggnad samt anskaffning 

av inventarier och utrustning .•. , .....•............ 

3. Ålands tekniska skola för anskaffning av laboratorie-

u trn s tn in g O O D 0 Q o o o o o o o o It Q O • O • Q O o o Q ' o o o 6 O o o o o o o o o o o o 

4. Ålands tekniska skola fö:danslrn,ffning av inventarier .. 

5. Ålands sjömansskola för anskaffning av ~nventarier och 

mc ... slcin er "' .. o "' "' •••• o ••• o lil • 9 o o Cl o o o o o •••• Cl o • €1 ••••••••• 

6. lllands yrkesskola för tillbyggnad (reservationsanslag) 

7 • Ålands yrkesskola för anskaffning av inven~arier och 

111askin er .. "' o • o o o .... M o • 111 • g o • o • o o o o •• " .. o ... o Cl o •••••••••• 

8. Ålands lantrnannaskola för uppförande av maski:nhall 

10.500 

23.000 

300.000 

18.000 

3.500 

200.000 

38.000 
135.000 
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9 Ålands kvinnliga l:.e:cislö jdsskola fä r anskaffning av in-. 

10-
lL 

12. 
13. 
14. 

ven t aI) j~ e :r:} Cl " ~ lo) ~ o "' • o • o o <:I o • o " o o o Cl C' o o o o o o o ., o ., o ., .. • • • .. • • o • • 

Ålands husmode::r:sskola för anskaffning av j_nve:ntarier ... 

Skollägenheten på Jomala gå::.'d för 2nskaffning a.v maskiner 

0 ch iJ1vent arier· 0 ••• 0 0 Q " .,, 0 e ~ " 0 0 ~ " <;: 0 0 \'.I 0 a 0 0 0 0 ••••• 0 ••••• 

Jan· Ka:rlsgården för anlägg!ling av parkeringsplats m.m. 

För upprustnins av Grenacljären Qllt0009000000C/OOOD8888t1 .. '1> 

F·ollrnkolinspektörens km:sli och LPH-cen tralen för an-

skaffning . ' . 
8 ... -v ir1ven~arier 0 9 a <1 C! C 0 0 0 Q O 0 0 0 Q ID 0 0 0, 8 O "'D 9 8 0 1t 0 D 

S:J.rnma III kap. 778.800 

DT2=~~Täri ~QP: EbL':g.§.§~f"r~:rn ;] and~ . 
1. Anskaffning av masl-dner för j ordförbä ttringsarbeten .... 

2. Forstavdelningen för anskaffning av maskiner och red-

slc 8 .. p ~ <" 0 0 0 C' n C> 0 Q Cl • • 0 • • 0 Q (I I>- 0 0 0 0 e "' 0 0 0 e 0 0 • Q 0 0 0 0 • • • • • • 0 • • • • 

3, Husö försöksste;tion för inköp av båt ................. . 

4. llands :försöksstation för planeringsarbeten och nyan

skaffn5ngar av maskiner ..•.•.•....................... 

5. Aktieteckning i bolag (reservationsanslag) ............ . 

6. För sysselsättningens tryggande •...................... 

Summa IV kap. 3090500 

V~ E~Q.881:,g~::hf,a·ti onsv§.IJ <?ll<?-.et. 

1. Vägbyggnads- och vfi.gförbä ttringsarbeten (reservations-

10 Ht. 

2.300 

3.0.QO 

33.000 

10.000 

8. 00'.J 

5.000 

2.000 

40.000 

7.500 

20.000 

200.000 

40.000 

ans 1 ag) o o o O ~ O "1 '[I e C3' 0 o e = o e .o o Q. C o :::. .fl ID Cil o 1i:1 G> c n e o. Cl o • 9 • e >l o e e • • • 9 2 • 4 6 0 e 0 0 0 

2. Anskaffning av vägmas~·ö_ner (reservationsanslag)........ 130.000 

3. Byggande av färjvaktstugor • . • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 45. 000 

4. Anskaffning av la:adsvägsfärj2 (reservat:bnsanslag) ...... 1. 000. 000 

5. Anskaffning av instrument och inventarier • .. . . . . . . . . . . 10.000 

6. Anskaffning av ir.otorsläde och tj änstebå-C • . . . . . . . . . . . . . 110. 000 

7" Jrnskaffningar till b~_lree;istre:-~ • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 30. 000 

Swnr1a v· kap o 3 e 78 5" 000 

YI_: .. J_o_lJ~.Yq§~J?d~t. 
R .. o =~:13 ~P;r'§~-t~_;._Dg~p-=_:i. Jj§X }...§_gai:grt.,!'.. 

1. Anskaffning av utrustning •..••••...•....••............. 5.000 

;i::. o 1~.§Y:§.§..§!1 ~ . .§~~-..PLJ:.a:9_d ~t .. _ 
2. Anskaffningat' till vaktkontor ••• , ......•.............. 3.000 

Summa VI kap., 8.000 
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VII ft Särskilda ansiag. 

1. Nåtö och Husö biologiska forskningsstationer samt 

Björkör naturskyddsområde •••••••O•••••••o•• •••••• 

2. För inköp av oljeskyddsutrustning .......•.......... 

3. Inköp av jordo1nråden ... \l'. o •• o. Q. o o o o o." o Cl o ••••••••• 

Summa VII kap. 138.000 

Summa 10 Huvudtiteln 5. 259. 800 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
============================= 
I. l'ifD.ringarnas främjande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten. 

1. Lån för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) .... 

2. Lån för byggande av anläggningar för vattenförsörjning 

23·! 
10-11 Ht. 

38. 000 

40.000 

60.000 

30.000 

(reservationsanslag) . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 000 

3. Jorddispositionslån (reservationsanslag) •.•.......... 1.100.000 

4. .Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för lant-

brnksprod ui..c-Ger 0 0 •• 0 0 • Cl • G ••••• 0 0 e g Q •• 0 0 0 Q g Q ••••••••• 

5. Löseskilling för legoområden ( fö rslagsanslag) ....... . 

Fisket. 

6. Lån för frärnj8nde av fiskhushållningen (reservations-

ans lag) . o •• o • o • o o o " • g o o ., •• o •• " • o Q o • o •• ., • o o ••••••••• 

Skogsbruket. 
7. Lån för skogsförbättringsarbeten ••••ooOOQOO•••·····. 

Övriga näringar. 

8. Lån för främjande av hem- och småindustrin (reserva-

tionsanslag) . 0 0 0 0 8. 0 Q 0 Cl 0 0 0 D Q Cl 0 Q 0 8 ID 0 0 0 0 Cl Q 0 0 8 0 0 9 9 8 O 0 0 

Amorteringslån för turismens främjande .•............ 

Lån för kraftutbyggnad (reservationsanslag) ........ . 

Summa r kap. 3. 025 Q 000 

II. Undervisnings- och 9i~gsväsendet. 

Studielån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (för-

400.000 

10.000 

85.000 

100.000 

·300. 000 

500.000 

slagsanslag) o o o. o o •• G ••• o o o o o" ••• °' o Il> Q o o o I) Q ••• 111..... 40. 000 

Amorteringslån för folkskolbyggnader (förslagsanslag) 350.000 

Lån för anskaffning och grunclförbättringar på biblioteks-

byggnader ( fö rslagsans lag) • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000 

Summa II kap. 400.000 
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II I. Särskilda ans~~o 

Bostadslån (reservationsanslag) •.........•........... 2.500.000 

Iiån för frä:f11jande av bostadsbebyggelsen i av husbocken 

utsatta trakter (reser~a ionsanslag) ••.... .......... 50.000 

Av invalidvårdslagstiftrL ~gen förutsatta lån (förslags-

anslag) (I o o o o o ':) o o o • • g o o o o o Q o o o o o Q o o '° • o o o o Q o o • • • • • • • • • 

4. I landskapslagen om psykiskt utvecklingsstörda förut-

satta lån o o o o • o o o o o o o " o o l!I o • I) '° '° Q o " o o o " o • o o o ••• o ••• o .. °' 

Su1mna III kap. 2. 725. 000 

Summa 11 Huvudtiteln 6.150.000 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 
=~=~=~===~=~===========~============= 

I. Avräknings- och ränteutgifter. 

1. Vid avräkning återgå ende ut jämningsförskott (förslags-

CtTI S 1 ag) • o o 11 o o 11 o o o o '1 o o • o o • o o o • o • o • o o o o o o o o • • • o o • • • • o 

2. Utbetalningar till landskapets enskilda medel för vid 

avräkning utom kolumn ställda inkomster (förslags-

a11s lct g) 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Il 0 0 a Cl 0 0 0 0 0 e 0 I) 0 0 0 • - ••••••• 

3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna finansierings-

lån (förslagsanslag) ••e•oooo~o•oooooooooooo('o••••o• 

Summa I kap. 600.000 

SUlillna 12 Huvudtiteln 600.000 

25.000 

150.000 

600.000 

Summa utgifter mk 45.827.365 
====================================== 
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I N K 0 M S T E R. 
Anslagen under flertalet inkomstmoment har beräknats, dels efter 

bokslutet för är 1969, dels efter de belopp som på vederbörande moment 

hittills influtit och vad som ännu kan beräknas inflyta under år 1970. 

Ytterligare motivering i fråga om de siffermässiga beloppen för in

komsterna torde därför inte vara erforderlig utöver de moment, som 

nedan särskilt behandlas. 

~=~~~~~~~gfi~g,; 

I. Inkomster från landskapets s;iukvårdsinrättningar. 

Inkomsterna har upptagits i ordinarie årsstaten på samma sätt som 

tidigare medan i sjukhusets kontoplan huvudposterna specificerats. 

Den huv-u.dsakliga ökningen hänfö::c sig till kommunernas andelar i före

gående års kostnader. Inkomsterna vid sjukvårdsinrättningarna för per

sonalens mat, vilka ingår i ersättningar för naturaförmåner, beräknas 

genom omläggning i fråga om mathållningen minska. 

2 Avd.I~12. Kommunernas andel i distriktsläkarens avlöning (Mop:ientet 

nytt). 

3 Avd. I~ 1. 

3 A vg • Ll._j 5 • 

d Ht.I~19. 

t";pslag 5. 000 mark!. 
Momentet avser de kostnader, vilka kommunerna enligt mo

tiveringen för 4 Ht.I kap skall erlägga såsom ersättning 

fö::c distriktsläkarens avlöning och resekostnader under 

1971. Momentet avses bli tillfälligt för sagda år. 

~=~~~~1g~g~~g,; 

I. Inkomster av blandad natur. 

Polisinrättni~gen i Mariehamn. 

Stadens andel i k_ostnaderna för polisinrättningen. 

!,nslag 250.000 mark. Ökning 16.000 mark. 

Beloppet har kunnat upptagas endast till ungefärligt 

belopp. 

Ålands yrke~§§.212.:.. 
Kommunernas an~~lctf._ i anläggnings- och driftskostnader. 

Anslag 350.000 marlf..:.. ~inskning 30~0 mark. 
Under 1971 kommer den sista raten av kommunernas ande

lar i nybyggnaden att uppbäras. (Under 1970 uppbars 2 

andelar.) 

Inkomster enligt samarbetsavtal. (Momentet nytt) 

Anslag 17.500 mark.:.. 
Avser de andelar vilka de i samarbetsavtalet mellan 



3 Avd. I~ 20. 

3 Avd. I: 35. 

.1. Avd. I ~ 40 • 

6 Avd. I~ 1 • 
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3-6 Avd. 

de svenskspråkiga yrkesskolorna i Finland kommer att 

e:Lläggas för elever från andra orter som enligt avtalet 

f{tr sin utbildning vid Ålands yrkes skola. 

Ålands lantmannaskola. 

Elevavgif~ 

Anslag ·1. 500 Iq_S±Els· . .Qlrning 400 mark. 
För lantmannaskolan liksom för övriga bygdeskolor kom

mer en justering av elevavgifterna att bliva aktuell. 

Fish:t!.. (Rubriken ny). 

Då inkomster avseende fiskhushållningen icke enbart om

fattar fiskekort utan även inkomster från de undersöknin

gar 1 som utföres av fiskeriintendenten har det ansetts 

riktigt att upptaga en särskild undeTrubrik med två mo

ment nämligen~ "Avgifter för fiskekort 11 och "inkomster 

av undersökningar'1 vardera beräknade till 500 mark. 

Ordningsföljden för de följande momenten har ändrats. 

Kommunikationsväsendet. 

Bilregisterbyrån~ inkomster~ 

An~g 70. 000 ma~,!7;_:~ Qkn_in~ 8. 000 mark. 
Enligt statsförslaget avser man att höja bilregisterav

gifterna. 

Övriga .. inkomster. 

Hyresinkomster från genomgångsbostä?-er. (Momentet nytt) 

;\n§3J-ag 25. 000 ma:ck,!, 

Anslaget upptogs i tilläggsbudget och såsom inkomster 

brjr kunna påräknas den summa som motsvarar genomgångs

bostädernas drifts- och förvaltningskostnader. 

~=~x~~111~g~~11~ 
I. Finansi~~ing~inkomster. 

Avräknings- oqp~~teinkomster samt lån. 
Statsanslag för ska~tefinansi~~l__ll.tjä~ning: 

a) !'._örskott för ~1::2 I 971. 
Anslag 32.500.000 mark~ Ökning 1.500.000 mark. 

b) ytjämningsreglering för tidigaEe år!.. ~..nslag - mark. 
Det slro.ttefinnnsiella förskottet för 1971 upngår till 
32 9 5·-=i.ilj. rmrk. ~ 
Utjämningsregleringen för år 1969 kan förv2.ntas 1971. 

De preliminära ut:cäkningarna visar att land2i:apet kommer 

att åläggas återbetalningsskyldiGhot. 
Lån. Anslag 7 o 204. 5,? 5 L_lar~. .Q~ning 1. 359. 251_Eia_Ff_. 
Avser ued beaktande a-.r förskottsbeloppet vad som ::ordras 

i lån vid förverkligande av budgeten. 



1 Ht.I:.1:,. 

1 Ht.I:5. 
-----~~ 

1 Ht.I:6. 

(1 Ht.1:8). 

2 .Ht.I:l. 

U T G I F ~iR. 

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

I. Allmänna landstingskostna~er. 

Lkansli~_"L.9_.ch a_rkivarie, avli;)ni~_g.:_ 

Anslag 17. 211 mark. ;Jkn~p._g 1. 606 mar~. 
Motiveras av den allmänna lönejusteringen. 

233 

1-2 Ht. 

Arvode fö:i; stenograf och .~JS~}2etskraft. (Rubriken 

ändrad). 

Ansl~g 10.000 mark. ä!:n12_.~ping 3.800 m_SFk. 
:Oå landstinget infört bandupptagning och s·~enografernas 

antal minskats kan aJ:1slaget ned.bringas. Anslaget har be

räknats för anlitande av ev.extra arbetskraft varigenom 

det tidigare momentet l Ht.I~6 slopats. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

Hyra 9 lyse och städnin_g. (Rubriken ändrad). 

Ansl~g 17.500 mark. Ökn~gg_2.~00 ma~lf.:.. 

Motiveras av en rättelse av fördelningen av hyrorna i 

stadshuset mellan landskapsstyrelse och landsting. 

Landstingets bibliote~. 

Anslaget föreslås slopat och de relativt små utgifterna 

för nyanskaffningar föreslås påföras landstingets disposi

tionsmedel som höjts. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

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

I. Cen i~J~'.§lf'örval tninge_E. 
Avlöningar._ 

Anslag 803.028 mark~ Ö~ning 28.769 mark. 
l1öneklassen för arkeologen har upptagits till B 1, då ti

digare löneklass B 2 innefattade ett av Ålandsdelegationen 

särskilt goill~änt lönetillägg. 

Städerskornas löneklass har angivits till A 3. Tidigare 

upptagen löneklass A 4 innefattade även facktillägg, som 

i motsats till praxis i fråga om facktillägg för övriga 

befattningshavare icke observerats särskilt. Nu företagen 

ändring har i årsstaten genomförts för samtliga städerske~ 

eller motsvarande befattningshavare. Omredigeringen med

för ingen ändring av befattningshavarnas hi ttillsvara.nde 

ställning eller löneförmånero 



2 Ht.I:2o 

2 Ht.I:4. 

2 Ht.I:6o 

2 Ht.I~7. 
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Förhöjningen av löneanslaget hänför sig sålunda endast 

till den allmänna lönejusteringen. 

I övrigt kan framhållas att den i allmänna motivering-

en nämnda omorganis8tionen och nyanställningarna på läns

nivå i riket icke föranlett förslag under förevarande mo

ment. 

Ledamöternas i landsJ~~psstyrelse:q arvoden ~~traktamenten 

och resekostnader (~ 

AnslCIB_l00.000 mark. Ökning 10.000 marlr.:.. 

Förutom förhöjning av arvodena på grund av den allmänna 

löne justeringen mot i ve ras ans lagsökningen av ökat m1 tal 

sammanträden. 

~nings- Q9E inbindnin,g_§kostn~der (f). 

Anslag 32.000 mark. ÖkniEg 2..:..QOO mark. 

Motiveras av ökat an tal trycksaker inom förvaltningen. 

Diverse utgifter. 

4nslag 70.000 ma.Elf. Ökning 15.000 mark. 
Största delen av de i detta moment påförda utgifterna 

utgöres av kostnad.er för annonser~ telefon samt papper 

och annan kontorsmateriel i första hand för centralför

valtningen men även för vissa u:nderavdelningar 1 som icke 

disponerar särskilt.anslag härför. Genom tillkomsten av 

nya tjänstemän och ökad omfattning av verksamheten erford

ras en förhöjning med 15.000 mark. 

Reso! (f). (Rubriken ändrad). 

Ans],.a_get oför_§Lndrat 25. 000 mark. 

Benämningen på detta och övriga moment vilka påföres 

tjänstemännens resekostnader och dagtraktamenten föreslås 

erhålla ny enhetlig benämning. 

Planeringsrådet" 

Arvoden och resor.(Rubriken ändrad). 

Anslag 16.000 mark. Ölfning 1.900 mark. 

Kostnaderna för planeringsrådet och -styrelsen föreslås 

fördelade mellan ordinarie och enskilda medel enligt sam

ma principer som i föregående ~rsstat. 

Ökningen under detta moment föranledes av ökat antal 

sammanträden. 

Av kommunerna har inhämtats utlåtande över planerings

rådets budgetförslag såvitt gäller de kostnader för pla

neringen, i vilka kommunerna skall deltaga. 



2 Ht.I~l4. 

3 Ht. I: 1. 
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Ålandsdelegationen har vid handläggningen av avräk

ningen för 1968 hört planeringsrådets ordförande angåen

de fördelningsprinciperna. 

:DiveI!?e utgift_8,I'.-

Ar:isl~2. 000 mark. N1nslg~_t:Q.LJJ2Q~~· 
Anslagsbehovet har beräknats på basen av hittillsvarande 

utgifter 1970. 

3 Huvudtiteln. Polisväsendet. 
=====================~======= 

I. Polis~nj:ät~1ingen ~_liari~Q~~g. 
Över polisinrättningens.budgetförslag har i enlighet 

med stadgandena i förordningen om polisväsendet i land

skapet Åland inhä111tats länsstyrelsens och Mariehamns 

stads utlåtande. I utlåtandena gjorda påpekanden har be

aktats i årsstaten. 

AvlöningaJ:.:. 

Anslag 674. 584 mar};:. Öl~ninLJJ,. 352 ill§}'.'1'=_:.. 

En jämförelse mellan ai.'1talet helårsanställda pöliser i 

relation till ::mtalet invånare i Mariehamn och övriga 

städer i. riket medger inrättande av +.re nya tjänster. I 

anledning härav föreslår3 upptagande av anslag för en ny 

ordinarie äldre konstapel och två e.o. yngre konstaplar. 

Antalet erforderliga månader för anställning av extra 

konstaplar kan härvJ.d nedbringas från 65 till 45 månader. 

Undermomenten i öv:rigt har justerats med beaktande av 

den allmänna lönejusteringen. 

Eeklädnadsbidrag. (Rubriken delvis ändrad). 

Anslag 3.000 m_~rk. I'·'Iinskning 224 R!§!.f· 
Principerna för erläggande av polisernas beklädnadsbidrag 

har i riket ändrats under år 1970. Motsvarande ändring 

har genomförts vad beträffar landskapets poliser. Bekläd

nadsbidragen utgår enli;t detta i procent av erforderliga 

anskaffningar. Tills vidare ha:c nödigt anslag kunnat upp

tagas till .ett uppskattningsvis beräknat belopp. 

:Di vers,§_ utg.tfter. 

Anslag 5.000 mar~. Ökning 1.000 mark. 

Anslaget har beräknats på basen av årets hittillsvarande 
utgifter. 

Telefonkostnader. 
~-=·· . 

j\.nslac&...L._QOO ~rk. Ökning 1. 200 mark. 
Motivering som ovan. 
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Utrustning. (Rubriken delvis ändrad\ 

~slaget oförändrat 4.000 mark. 

3 Ht. 

llubriken bör ändras då kostnader:Ja för uniformering på

föres moment 3 Ht.I~2. Bland erforderliga nyanskaffningar 

ingår kamerautrustning och annat material för kriminal

undersökningsarbetet. 

Socialskyddsavgifter (f). 
~~-· "'----'~~.~~~""=-~ 

!nsl_§.g 46~0~Q marke Ökning 5.500 mark. 
Motiveras av ökade lönekostnader och förhöjd socialskydds

avgift. 

Drifts- osh underhållskostnader för motorfordon. 

Anslag 14.000 mark. Ökning 1.099 mark. 

Kostnaderna beräknas öka genom den år 1970 anskaffade 

motorcykeln. · 

Kostnader f.:ör_ vidarebeford~avJrån Sverig~_)J.tvisade 
finska medbor_gare_i!L__ 

Anslag 20 .. 00Q_~. Ökning 2.000 mark. 

Motiveras av ökade löne- och resekostnader. 

II. Polisv~J!.~L~j_på landet. 
Avlöningar. 

Anslag 513.200 mark. Ökning 24.354 mark. 

Efter inhämtande av länsstyrelsens utlåtande föreslås i 

Jomala polisdistrikt två befattningar som e. o. äldre 

konstaplar och en befattning som yngre konstapel ombilda

de ti_ll ordinarie samt inrättande av en e. o. byråbiträdes

befattning. Antalet månader för extra konstaplar i samma 

distrikt föreslås nedbringade från 36 till 30 månader. 

Beträffande anställande av en extra konstapel för rör

lig övervakning~ se moti:veringen under 3 Ht.II:7. 

Anslagsökningen i övrigt motiveras av den allmänna 

löne justeringen. 

Beklädnadsb~. (Rubriken delvis ändrad). 

Anslag 2.500 m~rk. Mipskning 11 mark. 
Se motiveringen under 3 Ht.I:2. 

Resor. 
=~~~ 

Anslag 5. OOO~mar_Is. Minskning 7. 000 mark. 
Beträffande rubriceringen se 2 Ht.I:7. 

Utgifterna ~eräknas kunna nedbringas då jourhållningen 

vid länsmanskontoren förutsättes ske utan erläggande av 

särskild reseersättning. 
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Utrl:!.§tning.(Rubriken ändraal 

Anslaget oförändrat 3.000 mark. 

Beträffande rubriceringen se 3 Ht.1:5. 

Fö~ polishäkten och vaktkontor. 

Anslaget oförän§rat_30.000 mark. 

3 Ht. 

2 !'] <;"\ 

':(,~ 

Verksamheten har förutsatts ske på samma sätt som tidi

gare. 

Föreståndaren för polishäktet i Kastelholm föreslås 

erhålla förhöjning av årsarvodet från 3.000 till 3.600 

mark. Kostnaderna beräknas stiga till c. 26.500 mark. 

Anslaget i övrigt föreslås för smärre kompletterings

arbeten vid poliskontoret i Jomala distrikt. 

För rörlig övervakning (f). 
Ansl§Lg 16 .. 000 mag. Ökning 6.000 mark. 

För den rörliga vägtrafikövervakningen som avses fortsät

ta i samma omfattning som hittills föreslås fortsättnings

vis 10.000 mark. 

Polisövervakningen av vattenområdena inom landskapet 

har tidigare aktualiserats och påyrkats särskilt för över

vakning av fisket och sjöfågeljakten. Frågan har till

fälligt ordnats genom samarbete med sjöbevakningen. Ge

nom lagen om båttrafik från år 1969 har såvitt gäller 

övervakningen av de inre farvattnen ytterligare tillkom

mit en uppgift för landskapets polis. 

Övervakningen tj_ll sjöss såvitt ankommer på polismak

ten handhas i riket av rörliga polisen. Till dess förfo

gande har ställts relativt snabbgående motorbåtar. 

Landskapsstyrelsen har haft tillfälle att granska en 

av rörliga polisens båtar och informerats om verksamheten 

med denna. Enligt landskapsstyrelsen är det båtmaterial~ 

som disponeras av rörliga polisen icke i alla avseenden 

lämpligt för åländska förhållanden. Landskapsstyrelsen 

har dockkonstaterat att utvidgningen av arbetsuppgifter-

na och det ökade antalet besökare på de åländska skärgårds

vattnen accentuerat behovet av övervakning. Samtidigt 

är landskapsstyrelsen medveten om svårigheterna att med 

rimliga kostnader genomföra en effektiv övervakning inom 

hela skärgårdsornråclet särskilt som frågan om hur upplägg

ningen av arbetet borde ske ännu är oklar. Landskapsstyrel

sen har därför ansett det vara lämpligt att under år 1971 
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försöka vinna erfarenhet på detta område genom att under 

3 a 4 månader låta en polisbåt patrullera i skärgården. 

För denna period bör verksamheten upprätthållas med en 

hyrd båt. Övervakningsområdet skulle omfatta hela land

skapet. 

Båten skulle underställas den polisgrupp, som under 

sommarmånaderna har hand om den rörliga trafikövervak

ningen. Förstärkning med en extra konstapel under tiden 

maj-augusti möjliggör att övervakningen till sjöss kunde 

handhas av gruppen samtidigt som den föreslagna extra 

konstapeln vore behövlig vid hastighetskontroller på land. 

Viktigast är enligt landskapsstyrelsen att övervakning

en till sjöss ka11 ske mera intensivt och regelbundet un

der maj samt under srn.åbåtstrafikens högsäsong i juli 

och in i augusti. Samarbete förutsättes ske med ordinarie 

polisen i samtliga polisdistrikt som även vid behov skall 

kunna disponera båten. 

Närmare uppgifter om hyra och andra villkor föreligger 

icke i detta skedeg Utgifterna föreslås såvitt gäller re-

sekostnader och dagtraktamenten 

ment och övriga driftskostnader 

hyra kunde påföras 3 Ht.II:lO. 

påföras förevarande mo-

3 Ht.II:8 medan eventuell 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon. 
~-~~--~ 

Anslag 10.000 mark. Ökning 2.000 mark. 

Se motivering ovan. 

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

I. Allmän hälsovård . 

. Ålandsdelegationen har vid den senaste avräkningen begärt uppgifter 

angående distriktsläkartjänsten i skärgården och därvid hänvisat till att 

distriktsläkartjänsterna i.riket indragits redan 1951. Frågan om distriktB

läkartjänsten har upprepade gånger diskuterats såväl inom landskapssty

relsen som med representanter för de berörda kommunerna. Ehuru tjänsten 

~lera gånger lediganslagi ts har den icke kunnat å terbe sättas med ordina

~;e innehavare. Sedan hösten 1969 har vis sa på distriktsläkaren ankomman

·~.'e arbetsuppgifter handhafts av landskapsläkaren mot särskilt arvode. 

~~ndskapsläkaren har också landskapsstyrelsens uppdrag att företaga en 
. ~tredning om den framtida organisation en av den öppna hälso- och sjuk

den i landskapet. Beträffande den ekonomiska sidan har visserligen 
its vid handen att en eventuell ombildning av distriktsläkartjänsten 
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till en kommunalläkartjänst knappast skulle innebära någon inbesparing 

av ordinarie ansiag ur landskapets synpunkt setto Emellertid synes för

utsättningarna för bibehållande av distriktsläkartjänsten i dess nuva

rande form saknas 9 då kompensation knappast torde kunna påräknas längre 

än till utgången av år 1970. Tjänsten föreslås sålunda indragen, varvid 

förutsättes att snabba åtgärder vid tages från kommunernas sida att i sam

råd med landskapsstyrelsen genomföra erforderliga ändringar som skulle 

tillförsäkra skärgårdskommunerna en fortsatt möjlighet till läkarvård. 

Ännu under 1971 har för distriktsläkaren upptagits ett arvode. Detta 

skulle förskottsvis betalas av landskapet till dess läkartjänsten om

bildats eller högst till årets utgång. Av kommunerna skulle förskotts

arvodet jämte resekostnader under året betalas till landskapsstyrelsen 

för att därefter kunna regleras genom lagenligt bidrag. 

I riket genomförs från hösten 1971 en omorganisation och utveckling 

av social- och hälsovårdsväsendets distriktsförvaltning. Vid länsstyrel

serna inrättas social- och medicinalavdelningar 9 till vilka, förutom 

vissa tjänster och befattningar som skall inrättas, överföres den nuva

rande personalen vid yrkesinspektionen 9 ledningen för nykterhetsverksam

heten, socialvårdens distriktsinspektion samt länens hälsovård. I stort 

kan denna nyorganisation på länsstyrelsenivå sägas .gå i samma linje 

som det förslag förvaltningslagskommitten i landskapet föreslagit för 

förvaltningen av dessa uppgifter inom landskapsstyrelsen. 

De pyinrä ttade avdelningarna vid läns styrelserna underställe s en ny 

tjänst 9 avdelningschef. Av betydelse för de uppgifter inom hälsovården 9 

vilka ankommer på landskaps förvaltningen är inrättande av elva nya tjäns

ter som länsveterinär samtidigt som sammanlagt 33 distriktsveterinärs

tjänster indrages. Av de i hälsovårdslagen förutsatta länshälsoinspek

t0rerna inrättas tjänster vid sex länsstyrelser 9 medan länens social

vårdsinspektörer överföres till länsförvaltningen från att tidigare di
rekt ha underlytt socialstyrelsen. 

Enligt landskapsstyrelsen skulle den nu i riket föreslagna omorganisa

tionen ge landskapet möjligheter att genomföra den redan tidigare aktua

±iserade frågan om landskapets hälsoinspektion. Ledningen av hälsovårds-

årbetet borde naturligt handhas av landskapsläkare och -veterinär. Till 

~ardera dessa tjänstemäns uppgifter hör temellertid arbetsområden av s.k. · 

~landad natur. I vardera fallet kan lämpligheten av huruvida vederbörande 

\,~jänsteman skall upptagas i landskapets .stat diskuteras. En ÖV?rföring 

11 landskapets stat fordrar emellertid en överenskommelseförordning. 
d beaktande av den omorganisation som nu sker i riket och betydelsen 

att i landskapet finnes en veterinär 9 som fören kunde handha de inom 
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landskapets kompetens liggande frågorna på veterinärväsendets och hälso

vårdens områden har landskapsstyrelsen nu föreslagit inrättande av en 

landskapsveterinärtjänst. Detta kräver emellertid att överenskommelse 

snabbt nås med riksmyndigheterna om landskapsveterinärens arbetsuppgif

ter och subordinationsförhållanden. Ur kompensationssynpunkt spelar det 

icke någon roll om löneutgifterna betalas av landskapet eller staten. 

Landskapsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan och 

tillsättandet av en landskapsveterinär torde därför icke kunna ske innan 

arbetsgruppen framlagt ett både för riksmyndigheterna och landskapssty

relsen antagbart förslag. Frågan om landskapsläkarens ställning har i 

dagens läge icke ansetts behöva upptagas till en särskild diskussion. 

För 1971 har i statsförslaget upptagits som nämnts endast sex läns

hälsoinspektörer. Då en landskapsveterinär i stor utst.räckning komme att 

syssla med hälsovårdsiirenden anser landskapsstyrelsen att veterinären i 

ett första skede torde ha möjlighet att handha hälsoinspektörens uppgif

ter. Troligen kommer distriktsförvaltningen i riket att successivt byg

gas ut och det vore ur kompensationssynpunkt lämpligare om hälsoinspek

törstjänst inrättades sedan vid flera län i riket inrättats dylika 

tjänster. 

So cialvå.rdsins:pokticnen föreslås tills vidare ha11dho.v:.1s på sai11ma s:-~tt 

so~:.:; hittills r:1ed en arvodesansti:il1cl socialvårdsinspektör, vars arvode 
p&föres 8 Ht.I:l. 

Den_ nllntinna ledningen och förvo.l tningen på dessa förval tningsonrå

den skulle ino~ centralförvaltningen enligt detta förslcG fortstittnings
s ho.ndhas av kanolinvdelnint;arnD,. 

Avlöningar. 

Anslag 79.437 mark. Ökning 30.303 mark. 
·se motiveringen för detta kapitel. 
Resor ( f). 

~g 10.000 mark. Ökning 5.000 mark. 
Kontorsmateriel och diverse utgifter. (Rubriken ändrad). 
Anslag 2.000 mark. Ökning 1.500 mark. 

,Hyra 2 lyse och städning (f).(Rubriken ändrad). 

Anslag 2.000 mark. Ökning 1.100 mark. 
Ändringarna i och anslagsökningarna för ovanstc-1ende moment 
föranledes av i motiveringen för detta kapitel föreslagna 

nya t;jänster. 
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II. Ålands centralsjukhus. 

Kommunerna har hörts över centralsjukhusets preliminära 

budgetförslag. 

Avlöningar. 

Anslag 3.416.539 mark. Ökning 329.794 mark. 

På grund av arbetstidsförkortningen och genomförandet av 

femdagarsvecka samt med tanke på personalbehovet vid in

flyttningen i de nya utrymmena godkändes 1970 inrättande 

av ett relativt stort antal tjänster och befattningar på 

olika nivåer vid sjukhuset. I sjukhusets av sjukhusnämn

den godkända budgetförslag för 1971 föreslås ytterligare 

inrättande av en tjänst som avdelningsläkare vid.kirurgis

ka avdelningen samt en undermaskinmästare. Avdelningslä

kartjänsten har inrättats i lk A 29. Den avses besättas 

först sedan ytterligare sakkunnigutlåtande inhämtats ge

nom sjukhusnämnden och förutsättes att i stället för av

delningsläkare även kan ifrågakomma assistentläkartjänst 

(A 24). Dessutom föreslås ombildning av en vårdbiträdes

tjänst till avdelningsbiträde. Beträffande dessa anställ

ningar i tjänsteförhållanden har landskapsstyrelsen an

sett att man med hänsyn till dels den stora personalök

ningen senaste år och dels arbetsuppläggningen i de nya 

utrynm1ena beslutat att avvakta erfarenheterna under år 

1971 såvitt rör övriga än avdelningsläkaren. 

Genom tillbyggnaden kommer städutrymmena att fördubb

las. En städutredning pågår som bäst och väntas bli slut-

förd innevarande höst. I avvaktan på denna utredning har 

några nya städersketjänster inte inrättats. I stället fö

re slås ett anslag om 31.404 mark under benämningen Perso

nal i arbetsavtalsförhållande 1 vilket anslags användande 

förutsätter sjukhusnämndens godkännande. 

Av övrig personal föreslås dubbelbcmanningen av a~bu

·1ansen fortgå även under år 1971, då frågan om ambulans

organisationen ännu inte lösts på annat sätt. 

Växthusets kostnader är föremål för utredning och pre

liminära siffror tyder på att nuvarande drift medför un

derskott.· För närvarande undersökes möjligheter att i 

fortsättningen driva växthuset ekonomiskt. Om inte detta 

blir möjl lgt avser landskapsstyrelsen att avveckla växt

husodlingen. Detta skulle innebära att den statistiska 
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matkostnaden komme att stiga något. Under eventuella 

utvecklingsperioder kommer att undersökas möjligheterna 

att placera trädgårdsmästare-gårdskarlen i annat arbet~. 

Tills vidare har löneanslaget upptagits som tidigare för 

hela året" 

Antalet praktikanter föreslås utökat med en, som pla

ceras på röntgenavdelningen. 

För sjukhusets centralarkiv har uttryckts önskemål om 

anställning av två arkivbiträden. Detta har dock icke 

tills vidare omfattats av sjukhusledningen, varför ett 

belopp om 9. 000 mark reserverats för ändarn.ålet under an

slaget för tillfälliga tjänsteinnehavare. För extra läka

re sommartid har under sagda moment reserverats 9.000 

mark och för extra vårdpersonal vid polikliniken sommar

tid 3.000 mark. 

Antalet sjukskötersketjänster har genom en korrigering 

minskats från 15 till 14. Vid justering av anslaget för 

övriga lönetillägg har vissa korrigeringar genomförts. 

Sociala avgifter oc~ pensioner (f). 
Anslag 425.000 marlfa Ökning 145.000 mark. 

Ökningen hänför sig framför allt till undermomentet pen

sioner, som ökats med 120.000 mark. För att göra en inbe

sparing på olycksfallspremier övergår sjukhuset från den 

1.1 1971 till enbart obligatorisk försäkring med viss 

självrisk för arbetsgivaren, vilket dock inte kommer att 

medföra reella förändringar i personalens socialskydd. 

Kosthållningen. 

Anslag 160.000 mark~ Ökning 33.000 mark. 

Kosthållsutgifterna utgjorde år 1969 149.000 mark, varför 

ökningen i verkligheten avser att beakta endast prissteg

ringar. 

Terapiutgifter. 

·Anslag 580.000 mar~. Ökning 15.000 mark. 

Ökningen fördelar sig på laboratoriet med 2.000 mark, utom

stående tjänstrr med c. 14. 000 mark och patienternas 

transportkostnader med 1.000 mark, medan posten Övriga 

utgifter väntas minska med 2.000 mark. Kostnaderna för 

patienternas förflyttning till andra sjukhus ägnas fort

gående uppmärksamhet för att om möjligt kunna minska ut

gifterna för sjukhusets del. 
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Vtirme 9 lyse och vatten. 

Anslag 2 35. QQQ marlf. Ökning 75. 000 ma!:Jf. 
Totalförbrukningen av bränsle för samtliga byggnader be

räknas till 700 ton per år. Med beaktande härav har bräns

lekostnaderna beräknats öka med 26.000 mark. Ökningen 

29.000 mark av elströmskostnaderna föranledes av till

byggnaden med dess nya ventilationssystem, nya ljuspunk

ter rn.m. Kostnaderne:l för vattenförbrukningen väntas sti

ga med 18.000 mark. 

Underhåll och årsansk~ffJ])ngar. 

!1J.slag 179.00Q_gi.a~k. Ökning_§.1.~..Q..OO m~E~~ 

Den relativt stora ökningen på momentet beror på att en 

stor del av årsanskaffningarna tidigare belastat kapital

utgifterna9 ehuru de enligt de principer i lagen om all

männa sjukhus, som även bör följas såvitt rör Ålands 

cent~a~sjukhus, är att betrakta som driftskostnader. 

Undermomentet undersöknings- och vårdapparatur har 

upptagits till 9.650 mark, d.v.s. i stort samma belopp 

som föregående år. 

Års anskaffningen till klädförråd.§~ har minskats med 

8.000 mark och avser mindre förnyelser. Årsanskaffningen 

av inventarier föreslås till 73.100 mark. Anslaget för

delar sig såvitt det gäller större belopp på följande 

avdelningar: 

~aboratoriet, 4.500 mark 9 för anskaffning av centrifug 

och skrivmaskin; 

Operationsavdelningen 9 3.600 mark, för bl.a. anskaff

ning av s'irskilda bord; 

Polikliniken, 10. 000 mark för anskaffning av kassaappa

rat och inregistreringsapparat; 

Jeontoret, 9.600 mark 9 för skrivmaskin, dikteringsappa
rat och hyllor; 

Tvättinrättnin~~g, 22.000 mark. 
Sjukhusnämnden har efter utredning kommit till att det 

för närvarande inte finnes skäl till ändringar i fråga 

om sjukhusets tvätt. Nuvarande maskiner anses hålla åt

minstone år 1971. I förslaget har dock upptagits ett be

lopp för anskaffning av en ny tvättmaskin efter utredning 

om möjligheterna till ratinnaliseringsåtgärder på tvättin

rättningen. 
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Allmänt 15.200 mark~ för anskaffning av bl.a. skriv-

maskiner 9 en gräsklippare och för icke specificerade ända

mål till sjukhusnämndens disposition. 

För fastigheterna föreslås 49.290 mark 9 vilket innebär 

en ökning med 10.790 mark. 

Golvbeläggningen i sjukhusavdelningarna har lämnat 

mycket i övrigt att önska. Kostnaderna för städmaterial är 

höga och den arbetstid som läggs ned på golvens behandling 

är betydande. För att nå en rationalisering av städarbetet 

förutsättes bl.a. att de gamla korkm.attorna ersätts med 

plastmattor. För en ny golvbeläggning talar även medicinska 

synpunkter. Kostnaderna för ett utbyte av samtliga korkmat

tor skulle stiga till c. 35.000 mark. För år 1971 föreslås 

omläggning av golvet i korridorerna 9 d.v.s. de utrymmen som 

drar det mesta städmaterialet och där arbetstidsinbesparing

en blir störst. 

Målnings- och inredningsarbeten avses att utföras på 

medicinska och obstetrisk-gynekologiska avdelningarna. I 

anslaget ingår även utgifter för anskaffning av el-ugnar 

till personalens och läkarnas bastu samt för omändrings

och målningsarbeten i röntgenöverläkarembostad. 

För allmänt underhåll beräknas åtgå 6.000 mark. På sjuk

husområdet har i och med tillbyggnaden den gamla utfarts

vägen till pannrum och kök avstängts och all trafik till 

dessa områden sker på den gamla ekonomivägen som därmed 

måste förbättras. Kostnaderna härför beräknas till 19.600 

mark. Anslaget för renhållning har ökats med 4.000 mark. 

Den nya tillbyggnaden förutsätter en ökning av försäk

ringspremierna med 1.000 till 5.000 mark. 

Tvätt och städning. 

Anslag 33.000. mark .. Ökning 13.000 mark. 

Vid beräkningen av anslaget för 1971 har beaktats att bok

slutet för år 1969 utvisar totalkostnader om sammanlagt 

25.500 mark. Ile ökade utrymmena förutsätter höjt anslag. 

Diverse utgifte~. 

Ani3lag 116.500 mark. Ökning 18.000 mark. 

Kontorsutgifterna förutsättes bli oförändrade medan telefon

kostnaderna stiger genom de nya anslutnings- och kvartals

avgifter som tillkommer 1971. 

För litteratur och tidskrifter föreslås anslaget höjt 

med 3.000 mark till 6.000 mark. Höjningen föranleds av att 
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dessa utgifter år 1971 i sin helhet upptages såsom drifts

utgifter och sålunda därefter inte .belastar kapital budgeten. 

Anslaget för personalens hälsovård föreslås höjt från 

500 till 5.500 mark 1 men innebär de facto ingen ökning 9 då 

kostnaderna för personalens hälsovård hittills belastat me

dicinkostnaderna9 vilket inte varit helt korrekt. 

Anslaget för hyresutgifter föreslås höjt till 20.000 

mark. För den händelse att det · upptagna anslaget icke kom

mer att förslå för upphyrande av erforderliga tjänstebo

städer har sjukhusledningen förbehållit sig rätt att hos 

landskapsstyrelsen anhålla om tillstånd att få belasta dis

posi tionsmedlen med erforderligt belopp. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

Anslag 40.000 mark. Ökning 15.000 mark. 

Med hänvisning till vad som sagts om hyror under föregående 

moment och såsom reservering för oförutsedda utgifter för

anledda av tillbyggnaden föreslås anslaget höjt med 15.000 

till ~-0. 000 mark. 

III. Ålru1ds centralsanatorium. 

4 Ht.III~l. Avlöningar. 

Anslag 773. 232 mark. ÖkniE_g 80. 95S,_ ma.rk. 

Ökningen innefattar under år 1970 i.nträffade normala löne

justeringar samt justeringar av inom gruppen gemensamma lö

neförmåner. 

4 Ht.III~2. Sociala avgifter och~-pensioner. 

Anslag 133.090 marl~. Qkning 33.000 mark. 

rfoti ve ras av ökade pensi onskos tnader och förhöjning av so

cialskyddsavgiften. 

Kosthållet. 

Anslag 83.000 mark. Qkning 27.000 mark. 

Enligt bokslutet för 1969 utgjorde kosthållsutgifterna 

77. 200 mark 1 varför ökningen i praJ:;:tiken endast motsvarar 

stegrade livsmedelspriser. 

Terapiutgifter. 

Anslag 95.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Motiveras av inträffade prishöjningar på mediciner och 

vårdförnödenheter. 

Värme 9 lyse och vat_i§.p. 

Anslag 50.000 ~- Ökning 3.000 mark. 
Anslaget har beräknats på basen av kostnaderna för 1969. 
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4 Ht. 2f;J 
Underhåll och årsanskafJEingar. 

Anslag 48. 000 mark. Ökning 28. 300 mark. 

Undermomentet Undersölmings- och vårdapparatur omfattar 

anskaffning för 9.500 mark till allmänna avdelningen och 

500 mark till lungavdelningen. Årsanskaffningen av inven

tarier belöper sig till 10.500 mark. 

Underhållet av byggnader beräknas belöpa sig till 17.400 

mark och avser bl. a. flyttning av en vägg vid allmänna av

delningens badrum? för golvbeläggning i korridorer och akus

tikplattor. 

Anslaget i övrigt avses att utnyttjas för underhåll av 

fast apparatur och sanatoriets andel av underhållet för sjuk~ 

hus området. 

IV. Ålands tuberkulosbyrå. 

Momenteringen föreslås ändrad och anpassad till konto

planen för centralsjukhuset och centralsanatoriet. Därmed 

nås önskad överens-stämrnelse för eventuella jämförelser och 

möjliggörande av ändring av tidigare tillämpad fördelning 

av vissa gemensamma kostnader? vilket landskapsstyrelsen 

anser bör kunna ske för samtliga inrättningar även under 

löpande budgetår i den mån sådana a.nses erforderliga. 

Avlöningar. 

Anslag 53.334 mark. Ölrning 5.675 mark. 

Motiveras av de allmänna lönejusteringarna. 

Socialskyddsavgifter (:f). (Tidigare 4 Ht. IV: 6). 

Anslag 4.300 mark. Öknipg 1.300 mark. 

Anslaget påföres förutom arbetsgivarens socialskyddsavgift 

även obligatorisk olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring. 

Skärmbildsfotografering (fl. (Tidigare 4 Ht.IV:7). 

Anslaget oförändrat 17.000 mark. 

Terapiutgifter. (Tidigare 4Ht. IV: 2). 

Anslag_l8.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Ökningen motsvaras av av vissa prisstegringar föranledda 

kostnad.sökningar. 

Värme, lyse och vatten~(Tidigare 4 Ht.IV:4). 
Anslaget oförändrat 6.000 mark. 

Underhåll och årsan~kqffningar. (Momentet nytt). 
Anslag 500 mark. 

Beträffande införandet av anslaget hänvisas till kapitel

motiveringen. 
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Tvätt och städnin&:, (Homentet nytt). 

Anslag 500 mark. 

Motivering som ovan. 

Dive~A_e utgifter. (Tidigare 4 Ht.IV~3 och IV:5). 
Anslag 9.000 mark. 

4 Ht. 

Momentet påföres hyran för dispensärlokalen om 8.000 mark. 

Diverseutgifterna har tidigare budgeterats till 1.000 mark, 

varför det sammanlagda beloppet inte innebär någon anslags
ökning. 

Till landska12sstyrel~_ens disposition för tuberkulosbyrån. 

( Tid_iga~e. 4 Ht. IV_: 8 L 
Anslaget oförändrat 300 mark. 

(V. Kumlinge sjukstuga). 

Sedan Kumlinge sjukstuga upphört med sin verksamhet och 

fastigheten i enlighet med landstingets under höstsessionen 

1969 fattade beslut försålts föreslås kapitlet utgå. 

Numreringen för det följande kapitlet har därför ändrats. 

V. Särskild0 anslag. 

Bidr% till avlönande __ ~\C_J3_"t_~ds-___ g___c:_h _ _J~g!Il_Iffl.lP_c:3,l_J~_lg!re _ (f). 
Anslag 45.000 mark. Ökning 5.00~_m_§rk. 
Såsom god tagbara utgifter för bid~ag_ har numera innefatb:i.ts 

även ersättning för tjänstledighet på grund av sjukdom och 

vikariatsarvoden. Ökning av anslaget erfordras också för 

den komrnunalläkartjänst som eventuellt kommer i stället för 

distriktsläkartjänsten. 

Bidrag :till avlönand~_0v kommunala hälsosystrar (f). 

Anslag 105.000 ma~k. Ökning 5.000 mark. 

Motiveras av de allmänna lönejusteringarna. 

Bidrag till upprätth§l.lande av Grelsby s;iukhus (f). 

Anslag_950.000 mark. Ökning 50.000 mark. 

Anslaget avser att användas dels för förskott för löpande 

och dels för slutbidrag för föregående år avseende såväl 

Grelsby sjukhus' drifts- som kapitalutgifter ävensom Ålands 

vårdbyrå. På grund av i första hand de allmänna lönejuste

ringarna föreslås förevarande anslag höjt. 

Kostnader för landskapets platser i ·Grelsby s;iukhus (f). 

Anslag 65.000 mark. Öknhlg 22.000 mark. 
J;~ på landskapets platser intagna har tidigare i vis sa av:.. 

seenden kunnat bidraga med viss andel av vårdavgiften. Detta 

har emellertid visat sig oriktigt och upphört, varför an

slaget måste höjas. 
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Bidrag till Kumlinge apotek (f). 

Anslag 7.000 mark . 

.Ålandsc.Eilegationen har vid senaste avräkning konstaterat 

att motsvarande anslag ej förekommer i riket och förutsät

ter att landskapsstyrelsen utreder frågan huruvida anslaget 

framdeles kan inskränkas eller minskas. Landskapsstyrelsen 

har för .Ålandsdelegationen framhållit betydelsen av att den

na del av skärgården tillförsäkras möjlighet att vid behov 

erhålla läkemedel utan alltför stor tidsförlust, att ut

vecklingslagstiftningen avsett att beakta även tryggandet 

av tillräcklig tjänstenivå inom den öppna hälsovården av 

vilket läkemedelsförrådets verksamhet är en del .och att det 
ekonomiska resultatet är såda11 t att ett slopande av bidra

get medför läkemedelsförrådets indragning. Läkemedelsförrå

det borde därför stödas så länge det icke föreligger till

fredsställande andra alternativ för medicinservicen, eller 

åtminstone under giltigheten av nuvarande utvecklingslag

stiftning. Landskapsstyrelsen har även haft att taga ställ

ning till anhållan om förhöjt bidrag av innehavaren, som på

visat en förlust för 1969 om i det närmaste 3. 000 mark även 

då landskapsbidraget beaktats. Över anhållan har landskaps

styrelsen inhämtat landskapsläkarens och utvecklingsdelega

tionens åsikt och vardera instanserna har förordat ett för
höjt anslag, Landskapsstyrelsen har tagit hJ:insyn i:i .11 Ålnn<18-

delegationens påpekande. Med hänvisning till sin motivering 

för bibehållande av läkemedelsförrådot ans0r lRndskapsstyrel-
sen dock att ett bidrag på samma vLi.rdeIJässiga ni v~ 

med beaktande av allmänna kos tnadsökningen borde vara möj

ligt 9 varför anslaget för 1971 ändrats till förslagsanslag. 

Biq_~ag ~Q_±:'_am.bulans flyg_J'.!_:\;n g ar . 
Anslag 18, 000 mark. Ökp.ing 3. OOQ. mag. 
Då antalet ambulansflygningar tenderat att öka och ambulans

beredskapen - tjänsten utvidgats har anslaget föreslagits 

höjt. Landskapsstyrelsen förbehåller sig dock rätt att sär

skilt pröva utbetalningen av det förhöjda anslaget. 

Till landskapsstyrelsens disposition för hälso- och sjuk

vårdsändamål. 

Ans la&_, 8. 000 mark. Ökning 3. 000 mark. 

Motiveras -av de extra kostnader som kan föranledas av ut

vidgning i hälsovårdsarbetet. 
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5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
=================================================== 

I. Ålands lyceum. 

Avlöningar. 

Anslag 795.190 mark • .Q_kning 100.343 mark. 

Avlöningarna för lärarna vid läroverken justerades sommaren 

1970 och kunde beaktas redan i tilläggsbudget för detta år. 

Samtidigt ändrades principerna för erläggande av rektors

arvode och detta har även observerats i sifferbudgeten, så

lunda att rektorsarvodet i sin helhet upptas under 1 momen

tet och strukits ur moment 2. Då den för städerskorna an

tecknade löneklassen justerats såsom under 2 Ht.I:l frrun

hålli ts ,har införts ett nytt undermoment kallat facktill

lägg. Momentet för Övertidsarbete avser även ersättning 

för söndagsarbete? vilket på grund av aviserad ändring om 

avlöningsprinciperna höjts. 

I övrigt föranledes anslagsökningen av den allmänna 

lönejusteringen. 

Upprätthållande av parallellklasser (f). 

Anslag 275.455 mark. Ökning 90.864 mark. 

Med hänvisning till rnoti veringen under föregående moL1ent 

har rektorsarvodet strukits. Arvodet för vaktmästaren har 

höjts till 35 mark per ldnss. Ökningen av anslaget för över

tids- och timarvoden motiveras? förutom av den allmänna lö

nejusteringen, av det ökade antalet timmar i engelska i 

klass I och i de biologiska och matematiska ämnena i gymna

siet, vardeB i anledning av läroplansändringar. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Anslag 29.000 mark. Ökning 15.000 mark. 

De största posterna avser nyanskaffningar för undervisningen 

i kemi och biologi samt anskaffningar av program till inlär

ningsstudion och inköp av böcker till biblioteket. Den kraf
tiga ökningen av anslaget får ses som ett engångsanslag 

för erforderlig komplettering av föråldrat undervisnings

rnateriel. 

Värme, lyse och vatten (f). 

Anslag 40.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Ökningen motiveras av större antal elever och utökad elev

verksrunhet på kvällstid. 
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Material för undervisning i slöjd och huslig ekonomi (f)..!. 

Anslag 8.400 m~k. Ökning 1.900 mark. 

Erfordras på grund av höjda trävarupriser och ökat antal 

elever i huslig ekonomi. 

Divers~ utgifter. 

Ansl~8.500 mark. Ökning 3.000 mark. 

Den nya undervisningsmetodiken förutsätter större åtgång 

av stenciler 9 papper etc. än tidigare och då även smärre 

andra utgifter stigit erfordras en förhöjning av anslaget. 

Underhåll av byggnader. 

Anslag 14.000 mark. Ökning 6.000 mark. 

Avser målnings- och underhållsarbeten i klassrum och korri

dorer samt erforderligt underhåll av fi)nster och väggar 

på byggnadens södra fasad. Såvitt gäller byggnadstekniska 

arbeten förutsätter a~slagets användning att arbetet sker 

under överinseende av landskapets byggnads- och planerings

byrå. 

Undersökning av elevernas hälsotillstånd. 

Anslag 15.500 mark. Ö~ning 2.000 mark. 
Motiveras av högre elevantal och utökad verks&~het. Förening

en Hem och skola har påyrkat ytterligare utvidgning av skol

hälsovården. Landskapsstyrelsen förutsätter att de anslag 

som hittills stiillts till förfogande rätt utnyttjade skall 

ge ett med liknande skolor fullt jämförbart resultat. 

Till landskapsstyrelsens d!sposition för lyceet. 

Anslaget oförändrat 3.000 mark. 

För upphyrande av utrymmen för studentskrivningar och gym

nastik i idrottsgårdenberäknas åtgå 1.350 mark. För elever

nas klubbverksamhet av olika slag att fördelas av skolans 

ledning föreslås 500 rnark. 

II. Folkskolväsendet. 

Genom den omorganisation av skol väsendets distriktsförval tning som i 

~iket genomfördes våren 1970 överfördes på folkskolinspektörer och bib

l~oteksinspektörer ankommande ärenden till läns styrelsen. Vid varje läns

~tyrelse inrättades en skolavdelning 9 som handhar folkskola, grund skola 9 

:l~roverk 9 planering och utveckling beträffande yrkes skola och bi bliote

~en 9 samt från 1971 även den fria folkundervisningen i form av folkhög...:. 

la och medborgarinstitut. Vid avdelningarna inrättades erforderligt 

tal avdelningschefs- biträdande avdelningschefs- och skolinspektörs

,änster samtidigt som de tidigare folkskolinspektörs- och biblioteks
spektörstjänsterna samt städernas komrnunala folkskolinspektörstjänster 



och biblioteksinspektöre~na 
indrogs och man avsåg att överföra de tidigare ToLkskolinspektorerna / 

till denna avdelning. Därtill kormner förstärkningen av skolstyrelsens 

resurser där man skiljer på å ena sidan organisation och planering och 

å andra sidan de pedagogiska frågorna. 
Inom landskapsstyrel sen är en :rnera sammanfattad skoladministration 

_ enligt förslaget till förvåltningsreformen avsett· att inrymmas under 

kulturavdelningen - där alla skolärenden föredras från samma avdelning 

av behovet. Skolplaneringsnämnden studerar som bäst förval tningslagskorn

mittens betänkande till denna del samt folkskolinspektörens utlåtande i 

saken. Under större delen av året kommer folkskolinspektören att vara 

tjänstledig för utförande av utredningsuppdragi varför landskapsstyrel

sen inte ansett att omläggningen av systemet borde ske förrän tidigast 

från hösten 1971. Landskapsstyrelsen kommer därför att i samband med be

handlingen av hela förvaltningslagens ändrande 9 ta ställning till en del

reform på bl.a. skolförvaltningens sektor. Stadgandena skulle i så fall 

utformas som en ändring av nuvarande förvaltningslag, men så att texten 

i allt väsentligt kommer att anpassas till den nya förval tningslagens 

motsvarande text. 

Den i landskapslagen om grunderna för skolväsendet förutsatta skol

planeringsnämnden har tillsatts. Dess uppgift är att uppgöra en verk

ställighetsplan för grundskolans införande i landskapet bl. a. med för

slag om tidpunkter då kommunE,;rnas skolplaner skall insändas och med tids

plan för grundskolans införaI?de. Skolplaneringsnämnden skall även funge

ra som sakkunnig instans för utvecklingsdelegationen och samråda med 

folkskolinspektören och enmansutredaren för planeringen av det framtida 
skolsystemet. 

Det i första tilläggsbudgeten för år 1970 föreslagna utredningsarbe

tet föreslås sålunda fortgå 9 om så erfordras 9 under hela år 1971. I 

utredningsuppdraget innefattas icke enbart grundskolreformen utan där 

har även hänsyn tagits ti~l samordningen med de övriga skolformerna 9 

sålunda de som nu i riket inordnats under distriktsförvaltningen. Under 

tiden då ordinarie f olkskolinspektören handhar detta uppdrag skulle 

folkskolinspektörens ordinarie uppgifter handhas av en tillförordnad 

<inspektör 1 möjligen med undantag för vissa frågor av större bärvidd. 

Avlöningar. 

Anslaglll.507 mark. Ökning 43.299 mark. 
Landskapsstyrelsen har enligt ovanstående upptagit vikari

atsarvode för folkskolinspek~ören under 12 månader medan 
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ordinarie folkskolinspektören under tiden för utrednings

uppdraget erhåller sin ordinarie avlöning. Utredningsupp

draget skulle löpa tillsvidare eller tills ovannämnd de1-

reform föranleder ändring, vilket nu föreslagen lösning av

sett att taga hänsyn till. Vidare föreslås anslag för an

li tande av en skolpsykolog mot särskilt arvode. 

Höjningen av anslaget i övrigt hänför sig till den all

männa lönejusteringen. 

Hyra för_; kanslirum och ~giedelscentr§Ll~_i_):'ls e och städ

ntpg. 

Anslag 12.000 mark. Qkning 9.000 mark. 

För folkskolinspektörens ,kansli erfordras större lokalut

rymmen för vilket upptagits erforderligt anslag. 

Material för hjä1~dels centra=k.~1!. 

Anslag 10.: 000 mark. Minskning 4. 300 mark. 

Ålandsdelegationen har vid avräkningen för 1968 ansett att 

kostnaderna för hjälpmedelscentralen ej i sin helhet kunnat 

godkännas till utjämning emedan landskapets kostnader en

dast till vissa delar motsvarar verksamhet som i övriga de

lar av riket hekostats med statsmedel. Landskapsstyrelsen 

är visserligen medveten om hjälpmedelscentralens betydelse 

men har ansett att ytterligare utveckling av densamma måste 

anstå till dess klarlagts huru och i vilken utsträckning 

kommunerna bör deltaga i dess verksamhet. 

:)Jandskapsbj_drag för folkskolväsendet. 

Marie hamns stad ( f)~ 

Anslag 425. 000 mar~. Ö~cning 25:. 000 mark. 
Förskottet för folkskolkostnaderna i Mariehamn beräknas 

1970 uppgå till 235. 000 tVar.till kommer slutlikvid för 1970 

beräknat till c. 120-0000 mark och därtill eventuellt till

läggsbidrag om 70.000 mark. 

Tj@steinnehavarnas vid folksko~.a på landet avlönin_g__,(f). 

Ansla~~: 1.830.000 mark. Ökn~n.&....30_.ooo mar"k. 
Ökningen motiveras i främsta rummet av le allmänna lönejus-

teringarna. 

Unde:r;stödsanslag för folkskolo:rna på landet (f). 

Anslag 7 20. 000 ma~!s_. llifa.-l~_Q._ m~rk. 

För 1969 har preliminärt beräknats kostnader till 654.000 

mark och till detta belopp kommer under 1970 en beräknad 

allmän förhöjning. 
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Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet. 

An_§lag 160.QQO mark. Ökning 30.000 nmrk. 

Bidrag för år 1968 utgjorde 138.000 mark, förskottet för 

1970 105. 000 mark och understödet 1971 med beaktande av 

viss allmän förhöjning till c.160.000 mark. 

Byggnadshjälp för uppförande av folkskollokal1;3r (f). 

!nslag 375.000 mark. Ö~ning 25.000 mark. 
Anslaget har beräknats för Lemlands skolbygge och eventuel

la mindre moderniseringar vid andra skolor. 

5 Ht.II:l2. Fortbildningskurser för lärar~. 

Anslag 15. 000 mark. Ökn.tng 3 .100 mark. 

Kostnaderna avser lärocirklar för grundskolpedagogik. ,III 

årskursen. Materialkostnaderna har beräknats till 3.300 

mark och ci rkelledararvodet ti 11 c. 1. 700 mark. 'För anord

nande av kurser i bl. a. textil-, trä- och metallslöjd samt 

bidrag till lärarföreningen för kursverksamhet föreslås 

5.000 mark. För deltagande i kurser utom landskapet har 

beräknats 4.000 mark och för stipendier för utbildning 

av speciallärare 1.000 mark. 

5 Ht.II:l3. Diverse utgift~. 

Anslag_ 5.250 mark. Qkning 2.250 mark. 

Genom den planerade verlrnamhe ten och med beaktande av tele

fonkostnader 9 kontorsmaterie.l~ facklitteratur och diverse 

övriga utgifter för såväl folkskolinspektörens kansli som 
som 

hjälpmedelscentralen /påföres detta moment erfordras en för-
höjning. 

Kostnader för skolplan eringsnärgg<leJ'.1. (Momentet nytt). 

Anslag 20.000 mar~ 

Den i grundskolans rrunlag förutsatta och ovan nämnda skol

planeringsnämnden beräknar att dess kostnader kommer att 

stiga ti 11 20·. 000 mark. Av detta anslag räknas arvoden 9 

resekostnader och dagtraktamenten till 10.000 mark, utred

ningar och sakkunnigarvoden till 4. 000 mark samt del tagande 

i kurser och anordnande av kurs- och informationsverksamhet 

till 4-. 200 mark 9 varjärnte tillkommer särskilda smärre diver
se utgifter. 
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III. Ålands sjöfartsläroverk. 

5 Ht.III:l. Avlöningar. -
259 

Ansla~ 269.679 mar~. !!inskning 5.274 mark. 

Lärarnas löneklasser har ändrats med beaktande av den jus-

tering som skedde under år 1970 för vis sa skolor och för 

vilken redogjorts i Sffinband med andra tilläggsbudgeten för 

sagda år. Den 1 januari_ 1971 bortfaller hemarbetsarvodet 

men då torde sannolikt övertimsarvodet öka n1ed c. 10 % , vil

ket har beaktats. Ersättning åt vaktmästaren för övertids

arbete har justerats. Då sarnrnanträdesarvodena stiger 1971 

har detta beaktats beträffande rådgivande kommissionen. 

Sannolika gruppindelningar enligt yrkesutbildningsstyrelsens 

rekommendation har beaktats, varjämte en parallellklass 

och skepparkurs upptagits i förslaget. 

Beloppet för ålderstillägg har sänkts, varför en minsk

ning av anslaget kan observeras. 

5 Ht.III:2. Extra kurser (f). 

Anslag 44.000 mark. Öknin_g 6.500 111?-rk. 

Kursen för förarbrev har slopats och i stället upptagits 

ans~,ag för fiskeskepparkursen såvitt undervisningen anko1mner 

på sjöfartslQroverket. 

För en eventuell maskinskrivningskurs i sjökaptenslclas

sen och för te le graf is tkursen före slås 500 mark. 

5 Ht.III:3. Undervisningsmateriel, och bibliot~k. 

Ansl~4.500 mark. Ökning 1.000 mark. 

Ökningen föranledes av att material för el-, fysik- och lrn

milaborationer bör anskaffas. 

Värme, lyse och vatten samt hyror (f). 

Ansl§,g 8.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

JVIoti veras av ökad förbrukning med beaktande av kursverksarn

heten. 

Tryckning skos tn ad er (;f),. 

Anslag 3. 000 mark. Minskning 300 mark. 

Minskningen beror pä att nya betygsformulär trycktes 1970. 

Div~r~e utgifter. 

Anslag 2.200 mark. Q]fDJng 200 mark. 

För an ledes av Sinärre kos tnadsstegringar. 

Underh@,11 av fastigh8- ten. 

Anslag 3.60Q m§_rk. Minl?kning 9.400 mark. 

Föreslaget anslag avses för läggning av golven i sjöfarts

läroverket med plattor av vinylplast för att därmed undvika 

de tidigare årligen återkommande målningsarbetena. 
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Upptaget anslag avser sjöfartsläroverkets andel. 2 3 (} 
Underhåll av inventarier. 

Anslag 2.000 w~k. Ö]f_ning 1.200 mark. 
Kostnadsökningen mot1veras av de relativt dyrbara repara

tionskostnaderna på radarsimulatoranläggningen. 

IV. Ålands tekniska skola. 

!Y 1 Q_Q in g ar. 

Anslag 326.610 mark. ~:qg 29.341 mark. 

I fråga om justeringarna av löneklasserna, rektorsarvodet 9 

hernarbetsersättningen samt tim- och övertimsarvoden gäller 

samma som framhållits i motiveringen under 5 Ht.III:l. För

ändringarna på grund av den allmänna lönejusteringen har 

beaktats på samma sätt. 

Extra kurser (f). 

Anslag__20.]50 mark. Ö~~-ing 5.500 mark. 
För 1971 föreslås unclermaskinmästarkursen utbytt mot en 

maskinskötarkurs omfattande 222 timmar. Denna kurs skulle 

ge den erforderliga teoretiska utbildningen för maskinskö

tarbrev A både för motor och ånga~ Härav är 140 timmar läm

pade för deltagarna i den planerade fiskeskepparkursen, 

vilka skulle få kompetens för motorrnaskinskötarbrev A. 

Anslaget för fortbildningskurser avser de kompletterings

kurser för redan utexa:min erade tekniker, som i riket bestri

des av yrkesutbildningsstyrelsen. Då fortbildningskurserna 

kräver omsorgsfull planering, som bör ske i samråd med be

rörda parter 9 kunde detta lämpligen ske av särskilt tillsat

ta arbetsgrupper. 

Nu föreslaget belopp upptages, med avvaktan på detalje

rade kursprogram 9 endast som en kll.::.mpsurnrna. 

Värme 9 . lyse och vatten samt hyror (f). 

Ans lag 8. 000 mark. I!1inskJ1iDB 2. OOC _gi_~. 
Momentet har tidigare höjts med tBilke på eventuell upphyr

ning av klassrum 9 vilket nu inte är aktuellt då skiftes

läsning ansetts utgöra en fördelaktigare lösning. 

Tryckningskost~?d~~· 

Anslag 3. 300 mark. Öl\Jling 300 mark? 

Ökningen föranledes av konstaterade kostnadsstegringar på 

tryckningsarbeten. 



l Ht.IV~l2. 

-67-

Underhåll av fastJ_gh~t_~n. 

A.i."'J.slag 8. 400 m~.Jk. Mi11Sknin g ~-. 600 mark. 

Försåvitt gäller förbättringsarbeten i avseende å skolhu-

sets golv gäller samEm motivering som under 5 Ht. III:7. Vi

dare föreslås 2. 400 mark för utbyte av ventilerna på värme-: 

elementen i övre våningen. 

ElE=tv~ri::ias hälsovårq. (Momentet nytt) 

Anslag 300 mark. 

Motsvarande anslag finnes upptaget i riksbudgeten för år 

1970. 
Ordningsnumret för det följande momentet har ändrats. 

5 Ht.IV~l3. Till landskapsstyrels~ns disposition. 

5Ht.V~l. 

iHt.v~. 

Anslag 3.500 mark. Ökl},i_~g 3.000 mark. 

Ökningen orsakas främst av kostnaderna för tjänsteresor 

och lärarnas fortbildning, vilka numera påföres detta mo

ment. Vidare hänvisas till motiveringen under 5 Ht.IV:2. 

Sannolikt kan det även bli aktuellt med vissa översättnings

arbeten. 

V. Ål§:EAs. s;iöqQnsslrnla. 
Avlöningar. 

Anslag 278.583 mark. ~g 10.428 mark. 

:Beträffande justeri ngcn i. fråga om löneklasser, rektorsar

vocle, hemarbetsersättningar samt ti.marvoden och direktionu1s 

arvoden gäller vad som har givits i motiveringen under 

5 Ht.III:l. 

Tiirektionen framhåller i sitt budgetförslag att antalet 

underv.isningstimmar i språk är så många att frågan om an

ställande av en e ... o. lärare i allmänna ämnen kan komma att 

aktualiseras. 

I övrigt hänför sig ökningen till den allmänna lönejus-

teringen. 

.§Jädning ( f). 

Ans1=..~ 2.000 oar~. Ökn~ng 500 mark. 
Erfordras för anskaffning av städmaterial. 

Hyror ( f). 

Anslag 89.500 mark. Ökning 4.500 mark. 

Ökningen motiveras till en del med att hyran för sjömans

skolans internat höjts sedan lokalerna genomgått en av di

rektionen för s j örnan sskolan begärd grundlig renovering. I 

anslaget ingår även en viss reservering då man har svårt 
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att på förhand förutse hur många privatrum som behöver upp

hyras för kvinnliga elever samt för stuert- och serverings

elever. 

Bränsle 9 lyse~raft och vatteE..:_ 

A!fsl_§;g 3. 500 mark. lVI~l}s}{nin g 2. 000 mark. 
Vid jäElförelse med de senaste årens utgifter anses en minsk

ning befogad. 

Råvaror och verktyg (f). 
!Dslag 1,').000 m§g'k. Ökning 10.000 mark. 

Ökningen motiveras av de anskaffningar som anses nödvändiga. 

Bibliotek och undervisningsmateriel (f). 

Anslag 6.000 ma~k. Minskning 1~509._mark. 

Se motiveringen under 5 Ht.V:4. 

:t:nmontering och reparation_ av maskiner och inventarier saro.t 

~rhåll av lokaler~. 

Anslag 15. 000 mark. Ökning 9. 500 mark. 

Ökningen innefattar reservering för kostnader i den mån 

nyanskaffning av maskiner kan ske. 

Tryckningskostnader. 

Anslag_ 7.000 mark. Ö}~1:i_J:lg 2.000 mark. 

Begärt anslag avser i.ntensifiering av annonsering för sko

lan, som dock bör ske i samråd med landskapsstyrelsen. 

VI. Ålands yrkesskola. 

Avlöningar. 

Anslag 685. 066 mark. QJ01ing 62. 815 mark. 

I enlighet med redan under år 1970 publicerade ändringar 

i fråga om löneklasserna räknat från den 1.1 1971 har mot

svarande löneklassjusteringar genomförts för Ålands yrkes

skola. På samma sätt som för skolorna under föregående ka

pitel gäller detta även ändrade grunder för erläggande av 

rektorsarvode och hemarbetsersättning. 

Tirnlärarbefattningen i yrkesarbete på in stal la ti ons

elektrikerlin j en föreslås inrättad såsom extra ordinarie 
arbetslärarbefattning. 

Ilen städyta som tillkommer genom tillbyggnaden erfordrar 

inrättande av tvenne städersketjnnster. 
, 

Anslag för timarvoden avseende intermittent kursverksam-

het9 som icke avser omskolning 1 har upptagits till samma 

belopp som i 1970 års årsstat. 

Ilirektionens s@11Danträdesarvoden har beräknats för 20 
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saL1manträden med beaktande av de arvoden, som träder i kraft 

den 1 . 1 19 71 . 

Ökningen i övrigt hänför sig ti 11 de allmänna löne jus

teringarna. 

Tvätt och st~ 

_Lmsl_a_g_ 9.100 mark. ~ing l.~00 mark. 

Motiveras av tillbyggnaden. 

~rbetsredska12. 

Anslag 22. 500 mark • .Ql;.:i?.ing_g_~_;)OO mark. 

Anskaffningen av arbetsredskap avser komplettering av grund

lager saTIJ.t för en tidsenlig och produktiv undervisning er

forderliga nyinköp. Ökningen hänför sig till den planerade 

utbildningen av värme- och sanitetsmontörer. 

Råvaror för kundarbeten (f). 

Anslag 47.000 mark. Ölglin,g 2.000 mark. 

Råvaror för övning.§!i~9et§_Q. 

A:nsl~g 11. 000 mark. Qkntpg 250 mark. 

Förbrukningen av råmaterial under ovanstående två moment 

fördelar sig på grundläggande övningsarbeten samt kundarbe

ten ued saluvärde för yrket. Sistniii1mda motsvarande ink011s

ter beräknas inflytao 

Undervisningsmateriei. 

Anslag 14.600 mark . .Qkning 3.800 mark. 

Det föreslagna beloppet avser morrnal förbrukning. 

Ökningen hänför sig till linjerna för husbyggare och värme

och sa11i tets110ntörer samt allmänt till det ökade utnyttjan

det av AV-hjtllprnedel samt särskilda arbetsböcker för elever-

na. 

Underhåll och reparat1...2P av maskiner och inventarier(f). 

Anslag 10. 200 mark. J\'I~p~ning 250 rnar~. 

Anslaget har kunnat rninskac genom att viss äldre utrustning 

ersatts med ny i anslutning till tillbyggnadsprogrammet. 

Underhåll av byggnadE;r och gårdsplan. 

:&iJ?Jag ~. 000 Il!§..:i;'k. ÖlmJ:ng_J.100 ~rk. 

Avser normalt underhåll~ som beaktats även för tillbyggnaden. 

]_;ränsle •. l;ysll• kraft och va.1.!en (f). 

Anslag 81. '.)00 mark.~ Ökning 16. 000 :mark. 

Ökningen h~nför sig till tillbyggnaden samt motsedda för

höjningar g,v oljepriset under 1971. 



5 Ht. VI~ 13. -

5 Ht.VI~l4. -
2., Ht. VI: 15. 

-70-

Elevbespisningen (f)~ 

Anslag 56.000 mark. Ökning 4.200 mark. 

5 Ht. 

Kostnaderna har beräknats på basen av antalet arbetsdagar 

(200), kostnaden per beräknad måltid (1,40) och antalet 

elever och lärare (200). Inkomsterna från lärarnas måltider 

har beaJ{:tats under 3 Avd. I:l3. 
Elevernas hälsovård och förstahjälputrustning (f),, 

Anslag 3.300 mark . .Qlg1ing 550 m.E.Elf· 
Anslaget har beräknats enligt 275 :rciark per studielinje. 

Socialskyddsavgifter (f.2.. 
Anslag 45.500 mark. Ökning 5.500 r;:1ark. 

Motiveras av förhöjd socialskyddsavgift. 

5 Ht. VI~ 16. Bran_sl:- och olycksfallsförsäkrings~remier ( f). 

Anslag 15. 000 mark. Ökning 3. 000 mark. 

Motiveras av tillbyggnaden ·och ökat antal elever. 

5 Ht.VI:20. Till landskaRsstirelse~~ disBosition för yrkesskolan. 

Anslaget oförändrat 12.000 mark. 

Anslaget avser kostnader för lärarnas studieresor, bidrag 

till elevernas studieresor smut avgifter till yrkesskolor 

enligt gällande samarbetsavtal. 

5 Ht. VI~ 21,. Omsko~lpingskurser. 

Anslag 350.000 mark. 

Anslaget upptogs första gången i tilläggsbudget för 1970. 

I statsförslaget för år 1971 föreslås upptaget för anord

nande av sysselsättningskurser c. 80 milj. mark och för ut

bildning i kursform v.id centralyrkesskolorna 8 rnilj. mark. 

För denna verksaJnhet föreslås även byggande ·av särskilda 

kurscentraler. 

För landskapets del har det ansetts ändamålsenligt att 

kursverksaw.heten tills vidare adrnini.streras av yrke sskolan 

i ni:ira samarbete EJ.ed Alands arbet"Ekraftsbyrå. För ledningen 

av dessa kurser föreslås utgå ett särskilt arvode, vilket 

påföres detta moment. 

Utgående från 1969 samt innevarande års erfarenheter 

från omskolningsverksamheten samt med beaktande av syssel

sättningsläget inom olika yrkessektorer under 1970-talet 

räknar landskapsstyrelsen med att omskolnings- och fortbild

ningskurser är aktuella inom följande områden, nämligen, 

byggnads-, verkstads- och restaurangbranschen samt inom 

handel och kontor. 
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I en av svenska yrkesutbildningsstyrelsen uppgjord prog-

nos har omskolningsbehovet för landskapets del beräknats 

till c.90 personer per år. 

Kostnaderna för nu skisserade program, vars förverkli

ga..11de mås te bli beroende på landskapsstyrel sen s särskilda 

beslut i varje fall 9 beräknas till 350.000 mark. Däri in

går å ena sidan kostnaderna för själva undervisningen i 

form av löner 9 undervi sningsmateriel etc. och å andra sidan 

de sysselsättningsundorstöd som ges i form av dagpenning 

samt bostads- familje- och resebidrag. 

VII. Bidrag ti 11~ 1'2-.nd skape ts en skilda li:iroans tal•ter. 

5Ht.VII:l. Ålands folkhögskola (J). 

Anslag 200.000 mark. Ökning 13.000 mark. 

Bidrag för Ålands folkhögskolas utgifter kommer att från 

och med 1970 beräknas enligt de principer som ingår i ri

kets nya folkhögskollago Tills· vid~re har inget bidrag 

fastställts på basen av den nya lagen. Med beaktande härav 

och osäkerheten i fråga orn bi.dragsbeloppet samt då folkhög

skolan eventuellt ko1,1ner att ändra kursplanerna under år 

1971, har upptagits endast en ungefärligt beräknad sur:.lma. 

För övrigt hänvisas till motiveringen i enskilda budgeten. 

5 Ht. VII: 2. Ålands handels skola JfL 
Anslag 110.000 mark;. Ökning 14.000 mark. 

Då även för handelsskolan har fastställts en ny lag i riket 

gäller i fråga om anslagsbeloppet srunma som för Ålands folk
högskola. 

5 Ht.VII:3. Ålands sommaruniversitet. 

Anslaget oförändrat 35.000 mark. 

Bidrag ur ordinarie medel för sommaruniversitetets första 

termin 1969 fastställdes till 27.000 mark, eller 50 % av 

br,utto '.;_ostnaderna. Be'slutet har ännu inte underkastats be

handling i avräkningen lilellan staten och landskapet. För 

1971 beräknas sommaruniversitetets bruttoutgifter till 

75.000 mark och inkomsterna till 18.000 mark. Tills vidare 

har även för sommaruniversitetets del endast kunnat upptagas 

en i runda tal beräknad summa. 

VIII. Ålands lantmannaskola. 

Avlöningar. 

Anslag 52.344 mark. Ökning 9.936 mark. 
Beträffande justeringen c.v avlöningsklassen och däriiled sam-
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rnanhängande ändringar har för lantrnannaskolan förfarits 

på enahanda sätt och på samma grunder som för övriga i 

denna huvudtitel nämnda skolor. 

Vid skolan föreslås inrättande av en befattning som 

trädgårdslärare. En dylik trädgårdslärare har tidigare 

förutsatts endast för tre månader. Trädgårdsläraren skulle 

leda den huvudsakliga undervisningen i specialodlings- och 

trädgårdskurser. Vidare torde finnas ett visst behov av 

kortare fortbildningskurser för vilka den nye trädgårdslä

raren skulle ansvara. På honorLt skulle även ankomma skötseln 

av köksväxtodlingsförsöken vid Ålands försöksstation. 

För närvarande finnes ingen kompetent person vid lant

mannaskolan eller försöksstationen sorJ skulle kunna hand

ha de praktiska arrangemangen för köksväxtodlingsförsöken. 

I utvecklingsprogrammet för det åländska jordbruket har man 

dock understrukit köksväxtodlingens stora betydelse. Skol

lägenhetens verksarnhetsprogram innebär även att växtodling

en i större utsträckning än hittills kommer att inriktas 

på specialgrödor. Den föreslagna trädgårdsläraren skulle 

även sköta dessa odlingar. Genom att köksväxtodlingen skul

le kornlila att drivas i fältmässig skala torde lönekostnader

na för en trädgårdslärare kunna täckas med inkomster från 

denna. Till trädgårdslfraremarbetsuppgifter skulle även 

komma att höra skötseln av odling av växter under glas. 

Ökningen i övrigt hänför sig till den allm:inna lönejus
teringen. 

5 Ht.VIII~2. Värme och lyse (f). 

Anslag 8.000 mark. Ökning 1.000 mark. 

Motiveras av större oljekostnader. 
2. Ht. VIII: 3. Städning. 

Anslag 3.000 mark • .Qlfning 500 mark. 

Föreslås höjt på grund av lönejusteringar och ökad åtgång 

av städmaterial. 

Undervisningsmateriel. 

Anslag 2.500 mark. Minskning 2.500 mark. 

För 1970 förutsatta undervisningsmateriel till skepparkur
sen avgår; 

Underhåll av fastigheten. 

Anslag 4.000 mark. Minskning 500 mark. 
Beräknat på basen av hittillsvarande utgifter. 
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5 Ht.VIII~ll.Anslag för kurser. 
- Anslag 4.000 mark. Minskning 1.000 mark. 

Motivering som ovan. 

Skollägenheten på Jomala gård. 

5 Ht.VIII~l4.Skollägenhetens utgifter (f). 
Skollägenhetens driftsutgifter beräknas stiga till 96.250 

mark och inkomsterna till 107.160. Utgifterna redovisas en

dast utom kolumny medan i detta fall ett överskott om 

10.910 mark uppföres under 3 Avd. 1:21. 

IX. ÅJands kvinnliga hemslöjdsskola. 

Ålands kvionliga hemslöjdsskola har under det senaste och pågående 

läsår arbetat med endast 5 elever. Landskapsstyrelsen hade för avsikt 

att för läsåret 1970-1971 låta införa en moderniserad kursplan som skul

le givit en grundligare utbildning på området än den nuvarande förkor

.tade kursen. På grund av bristande elevantal var landskaps styrelsen 

tvungen att bibehålla den tidigare undervisningsplanen. 

På begäran av direktionen har landskapsstyrelsen beslutat låta utreda 

möjligheterna att på lämpligt sätt samordna hemslöjdsskolans undervisning 

med Ålands yrkesskolas. Landskapsstyrelsen har uppdragit åt yrkesskolans 

och hernslöjdsskolans direktion att tillsammans med berörda lärare framläg

ga ett förslag i ärendet. Tills vj_dare har upptagits ans lag för hela år 

1971. 

Avlöningar. 

Anslag 50.527 mark. Ökning 3.980 mark. 

Ändringen av löneklassen jämte föreståndararvodet har sl·rntt 

på enahanda sätt som i fråga o:o övriga skolor. 

Undervisningsmateriel. 

Anslag 500 mark. Öknj_ng 150 mark. 

Motiveras av stigande priser på mönster och handböcker. 

Diverse utgifter. 

Anslag 3.500 mark. Ökning 1.500 mark. 

Motiveras av ökade amorterings- och städningskostmder. 

Direktionsarvoden och resor (f). 

Anslag 1.500 mark • .öl_{ning 500 mar~. 

Motiveras av höga sarn.manträdesarvoden. 

Underhåll av trädgården. 

Anslag 650 mark. Ökning 250 mark. 

Avser nyanskaffning av flaggstång. 

Underhåll av byggnader. 

Anslag 1.000 mark. Mi~skning 3.000 mark. 
Anslaget kan minskas eftersom byggnaden detta år målats 
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utvändigt och nästa års anslag avser endast mindre under

håll. 

X. Ålands husmodersskola. - '"'"""-... -.-~~==-
~ l .. . 
~,E"l:gg~.:f:· 

!:0"~1.§f: 4~272 __ n2.ark. Ölming 2.:_2.J_5=m~I-~. 
Justeringen av löneklasserna samt föreståndararvodet och 

övrige, justeringar har skett på enahanda sätt som i fråga 

om vad ovan i motiveringen säges ow övriga skolor. 

Und eill!JJ:_?!:-Y byg_gpad~E=osJ2_iny en t.SlrJ_§_:J'..'.. 

Ans~ §.K~2:2.Q9~. rnsL=r;\f. Qkn~ng~~ ._5._QQ_~ ma,rlr. 

Erfordras för mindre underhålls 2,rbeten för förbättring av 

värrneisoleringen vid skolan. 

XI. Fornminnesvården . .... "' -~ .. =~~--.... ..._..,. _,...,_.~.-

Ålands museum. 

!vlöni1:igar. 

Ans!?~-L,4Q.~.519 n1a:r:k. ~i~g _3~-.....@-~~.ks· 
Ökningen hänför sig i huvudsak till de allmänna lönejuste-

ringarna. Jl[useet berättigas få anställa timavlönad konserva

tor i större utsträckning än tidigare, varför anslaget här

för höjts. 

Hyror9 lyse ~QP städniDg~(l.L, 

l\P~1,~P6=~§... OOQC m§:r~. m~niE.g~··?. 500 mark. 

Föreelås höjt :':ör att medge upphyrning av eventuellt lämp

ligbefunna utstti.llnings- och lagerutrymrnen. 

piverse utg_if t_§:r:'.o 

!!l~slag 3. 2Q0__2~§F]i" Ölillil'.JK.2.00 m~_EJS. 
Tidigare anslag synes ~6r lågt beräknat för uuseets behov. 

Kulturhistoriska inuseet i Kastelholm. 
=-• 'Olte ·"'- "'""~·~=-~==----,,,;.·.··""'°=~,..,,,,_-0"'°""""-~'""""'=<"~-.-..-.. ---~--

;[i.vltinill,ga~. 

!J-1n!§r'Lll.: 000 mark. Qkning 2. 000 mark. 

llJrnlaget föreslås höjt för att medge anställande av en vakt 

2.ret r1.-mt mot E1indre arvode eller timavlöning. 

Y1~X:'}lE3 2~ J_y~-~ "_Q_Ch s tiid:g.i ~g, 0 

;:-~z1slag~OOO r.:iar~. Ökning_)_Q.9 riiark. 

För att kunna behålla vi:irmen i museilokalerna även vinter

tid på minst + 15° mot tidigare + 5° fordras en höjning av 

an.slaget" 

2,iVE;E,§.§~Ut~g~_tter. (RubrJ_ken ändrad). 

!risl§g 2. 000 mark. Öl~lJl!Lg 1. 000 rnar:!f. 

Mo ti ver?.s av för bä ttrac1 el belysning och anskaffning av 

tjuvla.n1. 
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Övriga anslag. 

Bomarsunds fornminnesornråde, 

Anslag 40.000 mark. Ökning 6.800 mark. 

För andra etappen i restaureringen av Notvikstornet erford

ras 34.000 mark. Resterande anslag avses för utgifter för 

lotsEmseet på Prästö samt eventuellt erforderliga andra 

restaurerings- och underhållsarbeten på fornminnesområdet. 

5 Ht.XI~l3. För restaurer5ngs- 2 forsknings- och inventeringsarbete. 

(Rubriken ändrad). 

Anslag 11.000 mark. 

Anslaget har upptagits för att särskilja det kulturhisto

riska fältarbetet från arkeologiska fältarbetet och museets 

verks arahe t i övrigt. 

2.500 mark är avsett för fältforskningar i samarbete 

med kulturhistoriska institutionen vid Åbo Akademi. 5.000 

rr::iark avses för inventering av kulturmiljöer i landskapet. 

Därutöver avses anslaget utnyttjas för amanuensens fältar

bete2 filmning av åländska arkivalier samt visst erforder

ligt underhåll av landskapets offentliga platser av kultur~ 

historiskt värde. 

5 Ht.XI:l4. För underhåll och inlösen av ganla byggnader. 
Anslag 7. 000 111ark. Ökping 5. 000 rnnrk. 

Ökningen i::wti veras huvudsakligen med kostnader för upprust,.... 

ning av munkkällaren invid .. Käkars kyrka. 

Anslaget i övrigt avses utnyttjas i enlighet med av 

landskapsstyrelsen godkänd dispositionsplan. 

XII. Bi blioteksverks amhe ten. 
Biblioteksinspektör.SDJ.S_avlöning (f). 

Anslag 8.257 mark • .llifning 572 mark. 

Motiveras av den allrnänna löne justeringen. 

XIII. Särsktlda anslag. 

Understödande av studiecirkelverksaL.1heten. 

Anslag 5.000 mark. Minskning 2.000 mark. 

Anslaget kan sänkas på gr.und av minskat antal studiecirklar. 

Understöd åt LJ.edborgar- och arbetarinsti tut (f). 

Anslag 150. 000 mark. Ökning 60. 000 11mrk. 

På grund av lönejusteringar och kraftigt utökad verksarahet 
på landsbygden bör anslaget höjas. 

För vetenskap. litte~atur och konst samt understöd åt -~-~l_:: 
turella organisationer • 

.Anslag 85.000 mark. Ökning 4.800 r11ark. 
I anslutning till det förslag i 1970 års budget angående 
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handläggning av anslag och understöd ur förevarande moment 

har landskapsstyrelsen efter förslag av Ålands kulturstif

telse beslutat föreslå följande fördelning med nedannämnda 

motivering och villkor~ 

1. Ålands kulturstiftelse 6.000 mark. 

Den i stiftelsens regi utgivna urkundssanlingen torde under 

året koLlpletteras mec1 donböckerna från perioden 1588-1608. 

I sun:rrnan ingår dels ersättning åt redaktören, dels tryck

ningskostnader. Tryckningen kan bli rätt dyrbar på grund av 

arbetets kooplicerade natur. 

2.Ålands konstmusem1 14. 400 ID.§_Eh_Ökning __ fZ..:..±90 mark. 

Enligt kulturstiftelsens åiskt borde mus&ets ansökan om 

anslag för en deltidsanställd intendent bifallas. Konst

nännd en har i ansökan racti vera t behovet av en dylik person 

och då bl. a. hänvisat till nuseets or.ufattande utställnings

verksauhet sai1.1t behovet av att katalogisera åländska konst

närers verk. Intenden tarJSlaget skulle uppgå till 2. 400 mark. 

Övriga anslag föreslås oförändrade 9 d.v.s. för hyror och 

allrnärma omkostnader 5. 000 mark och för konstinköp 7. 000 

mark. 
2· Bidrag för r:mseiverksaTJhet 3. 500_ .G1~;r::,f.!. 

fo_1anc1s sjöfarj:;sq_g.§j)~n~_2o 50Q~ rn~J:k. 
1.:llI unuerstbu e:n:, .lö'.KäJ. rnus\3i11c;rksm,:ihet såsom engångsbi-

drag föreslås åt Dånö i«mseiförening 500 mark och för kata

logiseTing vid Albin Sirens lantbruksrnuseum 500 mark på 

särskilda villkor. 

~eningen Brage 200 Bark. 

Föreningens urklippsverk betjänar et·~ stort antal forskare, 

även åländska, och torde förtj8na detta relativt blygsaDrna 

understöd. 

5. ~11..lands spelma.I!§__g_i~J:.§ 3.000 nark. Minskning 2.40Q i:iar~_._ 

SpellJ.mnsgillet erhöll senaste år ett särekil t anslag om 

3. 500 l!lark för att bekosta tryckning aY ett häfte med åHi.nr1s

ka spel:uianslåtar. Inget sådant anslag blir aktuellt för år 

1971. 
6. Ålands sång- och qusi)d_Sirbund, 11. 000 mark. Ökning~ 

Bark. 

Förbundets verksai11het har utökats med bl.a. en ungdomsblås

orkester, som dr8.r ökade kostnader. Vidare 1:ir det viktigt 

att tillräckliga medel anslås fö::i::- '.rerksa11he tsledare och 

instruktörer. 
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7. Teaterföreningen t t1§-r4.-ehamn 3.000 rJark. Ök:qin_g_l. 500 

mark. 
-~-

Landskapsstyrelsen anser föreningens verksamhet värdefull 9 

särskilt dess strävan att genon gästspelsarrangef'Jang be

reda den åländska publiken f'Jöjlighet att se professionell 

teater 9 trots de ekonomiska förluster dessa föreställningar 

i regel medför. 

8. Ålands folkrninnesförb1l..~00 mark. 

Av det föreslagna anslaget avses 4.500 mark för utgivande 

av årsskriften Åländsk Odling medan 1.000 mark avser den 

allmänna verksamheten~ 

9. Ålal).ds Fågelskyddsfören~_Ilg 7. 000 mark. Ök:ging 1. 500 i:uark. 

Föreningen ut;för ett vetenskapligt forskningsarbete vid si

na observationsstationer på Signildskär och Lågskär. För

eningen bör er~judas möjligheter att företa observationer 

under tillräckligt långa perioder saii1t att underhålla sta

tionsbyggnaderna. 

~ands konstförening 2.000 D§-l'k. Ökning 1.500 ms;_rk. 

Ett ökat anslag motiveras b1.a. av att föreningen upphyrt 

ett arkiv- och klubbrum för förvaring av lLiaterial, E1öJ,;es

bruk 9 tidskriftsläsning etc. Föreningen har dessutom ut

ställningsverksamhet .. På senare tid har föreningen därtill 

börjat hålla utställningar i skärgårdskornmunerna, . vilket 

bör anses vara ett r;_iycket betydelsefullt initiativ för kul~ 

turens spridning inou landskapet. 

11. F~lmklubben Chapl_:!l1 2 1.100 mark. Ökning 600 mark. 
Filwklubben inledde sin verksmJhet först på hösten 1970 

och erhöll för denna period ett bidrag på 500 mark. Ök

ningen av anslaget är därför de facto endast 100 mark. 

12. _ Ve ten skapliga av handling ar 1 7. 000 Dark. Ökning 2. 000' rnk. 

Ett flertal avhandlingar är för närvarande under arbete 

eller planering. Då det är svårt att exakt uppskatta behovet 

av medel för de olika verken, föreslås inte nagon detaljerad 

fördelning dem emellan. 

För tryckning blir följ an de arbeten klara under 1971: 

Anna Bondestam: Förhållandena på Åland under inbördeskri

get 1918. 

Vald.Nyman: Monografi över Joel Pettersson. 

Tor Modeen; De folkrättsliga garantierna för Ålands natio

n al it e t s skyd d s bes tärnrD.e 1 ser . 
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Följande verk är under a:i.:'hete eller komIJ.er att påbörjas 

under år 1971~ 

Matts Dreijer: Ålands landsting 1947-1972. 

Ålands bis toria ( 4-5 band), Ti2-ro bok'sfrå;;an avrrnr landskap ssty·
relsen att k:larlägga sna::cast möjligt och behandla fristående 
från de vetenskapliga 'TerJ.;:e1L 
Möjllge::i tilllco,111m~e·r trycknj,n~gen' av· und.ersökning 2_v s·ten.,-
hagens gravfält" 

1.L~r§ b _ojf~ n .1?.~. t'" 01 QK~) "_?.Q~Jll2r lf_. .QJf.~iP g ~ Q9 ill.§t}' k . 

1-4Ji11 __ ~_1?-]1 ds.l~fl1'.J .. S~1,~~J3 J2.0 _§i_:~ . .tor::....1.:J-0Q_E1<g'JS. 

Landskapsstyrelsen ha::c o:wfa:~tat kulturstiftelsens förslag 

om att ett belopp reserveras för eventuella oförutsedda 

behov. 

Landskapsstyrelsen förbehåller sig att i anledning av 

inbegärda redovisningar prövs anslagens slutliga storlek" 

För t ~-.Y.21f.ni.ng,.E._l§:.g s CiJ,l1 d: illg a.E • 

j).n sl a_g~fl5.!'QI,1.'1-.!:..C:" t Q.~()Q_ gi.§.E1;. 

Den nya upplagan av Alands lagsa.rnling väntas utkomma under 

innevarande åJ::-. Lanc1skapss-b1relsen finner det dock lärapligt 

att låta ansla.get stå kvar för att utnyttja detta för. ut

givande av särtryck och att cisponeras för fortgående för

nyelse av lagsar:1lingen eventuellt enligt nytt systern. 

_Eör frqrnja:µde av idrott och fysisk fostran (r). 

~g 92. 000 narlf. ÖlE~i12g_]..J2QO mark. 

I rikets ·budget föreslås för idrottsändamål ur tippnings

vinstmedel 18.500.000 mark. LEmc1skapsidrottsnäcmden har för

handsvis inlJegärt uppe.;ifter angående behovet i landskapet 

under 1971 och anger därvid beloppet till 120.000 mark. 

Landskapsstyrelsen har på 'oa.sen av de i rikets budget upp

tagna medlen föreslagit 92.000 illark. 

Stöd;j ande av 1.mgdornt;Jf Oftt:i-:2nde ""I~ksamhe t. 

!P s~ 5 . 0.0 Q....f~·1,:r~.. PJ;I?-J-.l' f'::_.,2 ~,QQ~i-1~~~ k. 

Motivergs av kostn::cder hänföra.D.de sig till de allmänna lö-

nej us ter-ing2.Tl1 a. 

Unclerst~~-r~ke§lli,:!:1d1}~~lL(fL~ 
A11_§].ag~_J:5 :._9..9~9--I~!s.. ~t~l1~~):nj_l}{~. 5. 000 mark. 

Denna :fo::crn av Ullderstöc1 har uinsl{'.:.d i betydelse och anslaget 

kcm dtirf'.:5r nedbringas något. 



-79- 273 
5-6.. .. Ht. 

5 Ht.XIII:lO.För i landsl{apslagen om landskapsborgen och -räntestöd för-

- utsatta utgifter (f). (Momentet nytt). 

Anslag 15.000 mark. 

Anslaget avser kostnader för räntestöd förutsatta i land

skapslagen om landskapsborgen och -rintestöd samt även 

eventuella förluster på grund av i denna lag beviljade ga

rantier. Området för beviljande av räntestöd kommer nästa 

år att utvidgas att omfatta även yrkesskolkurser. 

Landskapets räntestöd beräknas komma att belöpa sig till 

3 9 5 procent av beviljat lånekapital medan låntagaren själv 

skulle komma att betala 3 %. 
•Uppskattningsvis kan landskapet under år 1970 komma att 

bevilja räntestöd på ett lånekapital oIJ mera än 200.000 mk. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

5 Ht.XIII:l4.Understöd åt föreningen Norde~.(Ordningsnumret ändrat). 
Anslaget oförändrat 2.000 mark. 

För 1970 beräknat anslag har sedan föreningen inlett verk

sa:oheten visat sig orealistiskt ned beaktande av de ekono

miska förpliktelser den såsorJ rned övriga huvudföreningar 

jämställda föreningar har att påtaga sig. Ordinarie bidra

get bör därför höjas. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

5 Ht.XIII:l6.Till 1211dskapsstyrelsens disposition för undervisnings

och bildning@.YäS end et:. 

Anslag 8. 000 mark. Ölfning 2. 000 mark. 

Tidigare anslag synes för lågt med tanke på behovet av in

fornation i sarnband ned refor1aerna på undervisningsväsendets 

område. 

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

I.Jordbruket och dess b_;k,_näringar samt kolanisationBverksam

heten. 

På samma sätt s01~1 i fråga orn skoladministrationen kräver lantbruks

~~Vdelningens förval tningsstadgm1den en översyn redan före en ny förvalt
ngslag träder i kraft, 

Ärenden angående näringslivets främjande handläggs i huvudsak av tven

avdelningar 9 lan tbruksavdelningen och fo:r:stavdelningen. Dessa avdel

ngar har relativt goda resurser för rådgivningsverksamhet. Ilet alltmer 

fferentierade näringslivet skulle vara betjänt av att olika fackspe

alister både intresserar sig för och får tillfälle att bistå tlven 
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annan näringsverksainhet fu1 det soEi det ursprungliga administrations

schernat fört1tsätter" So:u1 exempel kunde la11 tbrukets bokföringskonsulent 

bistå då det gäller turismen som binäring till jordbruket. Landskaps

styrelsen kommer därför att i samband med behandlingen av hela förvalt

ningslagens ändrande ta ställning till en delreform på bl.a närings

frärnjende vorksamhetens sektor. Stadgandena sk::i.lle i så fall utformas 

som en ändr.:Lng av :rnnrare,nC.e förval tningslag 9 men så att texten i allt 

väsentligt kommer att anpafrnas ti.11 den nya förval tningslagen s L1ot sva

rande text. 

Byggnadsrådgivningen fö:i:: lantbJ::v.ke-~ och dess binäringar har varit 

interimistisk sedan byggnadskonsulonten slutade. Den (lantbruks)bygg

mästartjänst 9 som inrättats räknat från den 1.9 1970 ko:c:J.mer dock att 

besättas inom kort. Därvid sk~i.Jle en bJ:·is t i övervakningen av byggandet 

med jorddisposi tion;::::med.e1 och dyliJ{ låneverksamhet avhjälpas. Byggmästar

befattningen sl{ulle dels järJföras med byggmi:l.startjänst vid lantbruks

sällskap dels rc1e c1 kolonisation sbyge.;u3s tare 1:iefa ttningarna. 

Beträffande tjänster'.lannens pl2cering ~1ar :L landskapsstyrelsen rått 

rueningar. För placering direkt i n 1an tbruksavdelr.ingen 11 talar 

tet son s[tdant 9 och lantbruksaYdGlningen2 egen "byggnadsbyrå 11 

hittills två jord- och vattenbyggare skulle då få förstärkning, och 

kunde tänkas vikarie::ra varandra, även oo deras skolning 

~knappast Eledger att husbyggaren kunde eI.'sätta vattenbyggarna eller v.ice 

• För en placering på planerings- och byggnadsbyrån skulle däreDot 

att alla tjänster:1ännen diir är husbyggnadsfackmän. Under 1970 har 

ckså t. f. byggE18.staren på planerings-· och byggnads byrån utfört en del 

"I'ådgivningsarbete åt lantbru.ksavdelningen. Landskapssty:reL.sen har därför 

&r 1971 icke velat ta slutlig st~lllning till placeringen, L1en 

.. förordar att vid lnntbrulrnavdelningen anställes en t.f. byggnästare Eled 

i~~ppgift att huv"'l1dsakligen syssla ned lan tbJ..'Uksrådgi vning och granskning 

av byggen uppförda ned j o:rddisposi ti onsmedel. Vad det byggnads tekniska 

~/'beträffar skulle tjfö1ster.w:nnen fungera .i anslutning till planerings- och 

~Yggnadsbyrån~ vars byggr:o.ästare kunde vikariera lanthruksbyggu.ästare och 

ic:e verse,, vilket 1anc1sl-capsstyJ.:'e1sen 2nser vara ett väsentligt villkor 

l'.' kolJp.ensationssynpunkt. Slutlig s-~ällning till placeringen av denna 

jänsteman skulle tagas tidigast i ·budgeten för 1972 eller i samband ned 

av förval tningslagon. 
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Avlöningar. 

Anslag 200. 295 mark. Ökning 26. 902 Bark. 

q "'J "' 
h,, ~ ;J 

6 Ht. 

Underinonen tet arvoden och resekostnader för w.askinins truk

tören har ändrats till extra arbetskraft. Anslaget föreslås 

utnyttjas även i fortsättningen för maskininstruktör men 

sarntidigt för tillfälligt anställda praktikanter såsom 

biträde åt avdelningens byggnästare. 

Ökningen i övrigt h~nför sig till den allmänna lönejus

teringen. 

Resor (f). (Rubriken ändrad). 

Anslag 35. 000 Dark. 9J{ning 7. 000 nark. 

Motiveras av nytillkorJnen tjänstenan och intensifierad 

rådgivningsverksarJhet. 

För fräi;:ijande av ;iorj._bruket sarJt häst- och boskapsskötseln. 

Anslag 30.000 Bark. Ökning 6.000 riark. 

Öl\:ningen erfordras för fortsatt flyghavreinventering och 

-bekämpning samt för att i sarJarbete Eed Ålands Fodertork 

undersöka nya Eietoder att tillvarataga skörd av olika grödor. 

Förvältning_sarvo den och j5vriga gottgörelser för j orddispo-

si tionslån ( f) . 

.Anslag 45.000 i:aark . .Qlfning 3.GOO IJark. 

Motiveras av större antal lån. 

Kostnader för lantbrukets grundkredit (f). 

Anslag 90.000 mark. 9Jming 10.000 uark. 

Avser kostnader för räntegottgörelse för av penninginrätt

ningarna beviljade grundkredi ter. ])å lånekapitalet ökar 

erfordras en förhöjning. 

II. Ålands försöksstation. 

Avlöningar. 

Anslag 50.523 lJark. Ökning 2.934 mark. 

Motiveras av den allElänna lönejusteringen. 

Arbetskostnader. 

Anslag 25.000 mark. Ökning 5.000 rnark. 

])e fältBässiga grönsaksförsöken fordrar ökad arbetsstyrka. 

Underhållskostnader. 

Anslag 4.000 mark. Minskning 500 oark. 

])rif tsk os tnader. 

Anslag 4.000 i:tark. Ökning 1.000 uark. 

Erfordras för genomförande av försöken ned specialgrödor. 
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Diverse utgifter. 

Anslag 3.500 mark. Ökning 500 Bark. 

Tidigare anslag har ued beaktande av verksamhetens omfatt

ning visat sig otillräckligt. 

III. Fisket. 

6 Ht.III~l. !Ylöningar. 
Anslag 65.327 Bark. QJcning 2.250 Bark. 

Fiskeriintendentens löneklass fastställdes vid anställning

en 1969 Ded beaktande av dåvarande arbetsuppgifter. Den 

planerade utvidgningen av fiskodlingen kommer att aktuali

sera frågan OD tjänsteställningen och därmed också löne

klassen. 

Ökningen hänför sig till de all~änna lönejusteringarna. 

6 Ht.III~2. Resor (f). 
Anslag 11.000 mark. Ökning 2.000 uark. 

Motiveras av utökningen av arbetskraften och aktivare verk

smnhe t på fältet. 

6 Ht. III ~ 4. Fiskodlingsverksam.he ~· 

Anslag 48.000 wark. !Jkning 4.650 mark. 

De egentliga driftskostnaderna beräknas till 27.000 mark, 

anskaffningarna till c. 8. 000 oark, vartill kom1ier avlöning 

för en fisk1Jästare. 

6 Ht.III~5. Fiskeriundersökningar. 

!nslag 46.300 mark. pkning 5.540 wark. 

Huvudpunkterna i fiskeriundersökningarna under år 1970 av

ser närkning av fisk, 8.000 mark, undersökning av fisksjuk

domar, 3. 000 nark, lhmologiska och vattenkemiska undersök

ningar, 4.000 nark, undersökning av skärgårdens ekologiska 

tolerans, 4.000 nark, forskningar rörande radioaktivitet 

i fisk, 1. 500 r.:tark och inverkan av vägbankar 1. 500 rnark. 

Löner och arvoden och del av vaktmästarem avlöning beräknas 

till 9. 300 r::iark, neda!l övriga utgiftspos ter inklusive drifts

kostnader stiger till c. 14.000 r:iark. 

Understöd för transport av överskottsfisk. 

Anslag 120.000 rnark • .Qkning 40.000 uark. 

I rikets budgetförslag för 1970 har under förevarande moment 

anslaget höjts IJed 50 %, varjämte dessutom upptagits medel 

för konsumentupplysning rörande fisk. 
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IV. Skogsbruketb 

Naturvården har owhänderhafts av forstavdelningen, likaså har olje

skyddsverksamheten ställts under denna avdelnings ledning. Såsom i ut

vecklingsdelegationens betänkande frruilhålles borde en satsning på oiljö

vården vara befogad. Utöver den vanliga naturvården har landskapsstyrel

sen ansett att vattenfrågor, vattenvård, utsläpp rn. o. borde ställas under 

uppsikt av särskilt utsedda intresserade och sakkunniga personer. An

slag för en rJiljövårdsnämnd har upptagits, E1en landskapsstyrelsen avser 

att under 1971 även studera om inte koDpletterande stadganden för forst

avdelningen borde införas i gällande förvaltningslag. Härvid skulle 

inrättas en lagstadgad miljövårdsnärmd ued sektioner för vanlig natur

vård, vattenvård och oljeskydd. Forstavdelningens ställning som särskild 

avdelning sKulle inte förändras genom en eventuell ändring av nuvarande 

förval tn.ingslag, n1en stadgandena skulle dock i allt väsentligt utfornas 

så att texten anpassas till den nya förval tningslagens mot svarande text. 

6 Ht. IV~],_. 

f_Ht. IV~ 2· 

§ __ Jtt._I_v: 5_. 

&_]Jt.Iv~s. --·---

!_v,löningar. 

~~?g __ 172. 712_ i:1ark. .Ökning ll .l_~.Q ___ q_9,rk. 
Ökningen föranledes av de allmänna lönejnsteringarna. 

:piv er_§j3_ __ u tgi f ter. 

Anslag 2.00Q_qgrk. Ökn~ng 1.000 mark. 

Anslaget ·synes för lAgt r11ed hänsyn bll 0.0n mw11.rt':m/lri '1•-n·k

saDheten. 

D:i:;'_~_:[t_sk_os~_n_a_der för lJlan_tst_Q.::l__Q_:l;'l}a J1.2...:. 
Anslag 70. 000 oark. Ökn~n_g__l_Q_._Q_Q_Q_ uark. 

Under 1970 har plantskolan i Jooala utukats med c. 1,5 ha. 

Genom ett intensifierat skogsodlingsprogrmn 00h modernare 

skogsskötselEietoder komE1er antagligen behovet av plantor 

att öka och därued även kostnaderna för driften. 

:Bidl'.'_ag_ .f'.1:5.:r J:ikogsförbättringsarbeten ( r). 
-· ~ . . --~---

Anslag 300. 000 r;iark. Ökning 100 . _ _QOO_L}ark. 

Enligt forstavdelningen har anslagen för Rkngsförbättring 

i riket stigit i~1ed 50 % från 1968, varför nu föreslås 1~10t

svarande förhöjning. 

Frän:1j ande av och ti ll§Y..:g._ öve_!' ___ qen privata skogshush8.llninr;en. 

A:g.12-lag 40. 000 nark. Ökning 31. 500 nark. 

Landskapets skogar inventerades ~senast åren 1963-64. Taxe

ringen skedde i sai.11arbete r;1ed skogsforskningsinsti tu tet i 

Helsingfors. Landskapets forstavdelning utförde fältarbetet 

och institutet planeringen och uträkningen. 
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Riksskogstaxering kouE1er 1971 att utföras i sydvästra 

Finland? varför det är läLlpligt att landskapets skogstill-

gångar samtidigt inventeras. Arbetet avses ske på enahanda 

sätt soi~l vid de tidigare taxeringarna. 

För taxeringsarbetet erfordras tre stycken grupper under 

fyra E1ånaders tid son utför fältarbetet med provytor. Grupp

ledare kom;ier att rekryteras dels från forstavdelningens 

och skogsvårdsföreningens tjänstemän dels nyanställas för 

den erforderliga tiden. 

6 Ht.IV:l3. Utbild~ing och skogskurser. (Rubriken ändrad). 

Ansl~ 59.000 r.aark. Ökning 46.600 illark. 

Med beaktande av att i rikets budgetförslag upptagits 

för utbildning av skogsarbetare skogsägare samt såso.w 

bidrag för den privata skogsundervisningen inoo central

och distriktsskogsnämnderna föreslås en förhöjning av an

slaget. 

V. Övr~a näringar. 

Under förevarande kapitel har hänförts utgifter för ni:iringsfrärnjande 

åtgärder som icke upp1agi ts i något av ovanstående kapitel. Dessutom har 

under kapitlet upptagits anslag för åtgärder förutsatta i utvecklings

lagstif tningen? son1 ju nö.ruast syftar till fränjande av näringarna där de 

icke berör något specialområde. 

I rikets utvecklingslän förstärkes utvecklingspolitikens resurser 

genoIJ anställande av ledande tjänstenän vid länsstyrelserna. Landskaps

styrels en har ans ett det för landskapets del lämpligaro al. t ut.ny t, t,ja. 0tt 

motsvarande anslag för dels anställande av utonstående sakkunnig i ut

vecklinGsdelegationen och dels att disponeras för utlåtanden och ut

redningar. Denna friare disposition av anslaget anser landskapsstyrelsen 

skall ge ett bättre utbyte än anstiillGnde av en tjänsteman. Därmed menar 

landskaps styrelsen också att kunna få fram de näringspolitiska utred

ningar so:w den tidigare aktualiseTade .sarJhälls ekonomen skulle arbetat 

ned. Dessa kostnader avses påföras 6 Ht.V:9. 

Efter diskussioner r.18d Ålands l:'öretagar::'örening r. f. om ett förslag 

av förGtagskonsulen ten, har landskapsstyrelsen ansett att av det inforna

tionmmterial, soEi olika finländska och rikssvenska branschorganisationer 

distribuerar och so;:;1 samlas på lantbruksavdeln5_ngen och utvecklingsdele

gationens sekretariat~ ett urval borde distribueras gen om läopliga or

ganisationer till företagarna i ännu större utsträckning än vad sor..1 nu 

. Sker genom företagarföreningens informationsblad. Materialet skulle sä

kert vara till nytta för näringsidkarna. Land-skapsstyrelsen avser att 

företagskonsulenten utarbeta t.ex. varannan :cJ.ånad ett sammandrag 



-85-
6 Ht. 

av olika infornc,tiu11sblncl,. o.ktJiiiä ~idnings~;iiklar o. s.v. Detta in

formationsmaterial skulle landskap,sstyrelsen posta till de mottagare? 

som olika näringsorgansiationer såsom t.ex. företagarföreningen anmäler. 

För utgallring av naterialet är det tänkt att bilda en 11 tremannaredal:::

tion 11 där berörda intresseorganisationer vore representerade. 

6Ht.V~l. Avlöninga~. 

.Anslag 67. 000 mark. Ökning 37. 000 nark. 

Företagskonsulentens anställningsförhållande föreslås fort

gå som förut . .Anslag för utvecklingssekreteraren upptogs 

i tilläggsbudget 1970. 

Turismens förtroenderåd har i förslaget till årsstaten 

för 1971 påyrkat tillsättande av en turistkonsulent. Man 

åberopade därvid turistutrEdningskonroi ttens betänkande och 

att turistärendena från och ued 1971 vid handels- och indns+.

rininisteriet handhas av en särskilt nyorganisorad byrå för 

turistärenden. Arbetsuppgifterna har icke preciserats av 

förtroenderådet nen förutan att verka såsom förtroenderå

dets sekreterare skulle på turi stkonsulenten i första hand 

ankonna frågor rörande utbildning och info rrna ti on sar;:it 

rådgivning. Ilessu toE1 skulle konsulenten vara saoordnare 

och kontakt1~mn när det giiller andra turistorganisationer 

och den nedan under r10111en t 10 näranda tur is tu tredningen. 

Ilen tekniska rådgivningen när det gäller byggnads- och pla

neringsfrågor för turistanläggningar skulle gernensaL.1t hand

has av landskapets fackkunniga bygguästare. Rådgivning 

beträffande turisoen såsor:.i binäring till lantbruket skulle 

skötas ·av de vid lantbrulrnavdelningen anställda konsulenterna 

Tjänsten för~slås tills vidare på avtalsbasis och utannonse

ras oed lön utgående från löneklass A 24. 

~töd för anlitarrc!_e av konsultföretag . 

.Anslag 50. 000 rJark. Qlql_ing 20. 00~ mark. 

Med beaktande av behovet av uarknadsund ers ökningar för ex

port och anli tande. av konsul ter för industriföretag föreslås 

anslaget höjt. 

StödJör näringsverksauhet i utvecklingso1"'.lråden (f). 

Anslag 120. 000 mark. Ökning 45. 000 E1ar:ts. 

Enligt motiveringen i förslaget till riksbudgeten för 1971 
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koElliler i riket att sagda år beviljas räntestöd för ett lå

nekapital om 150 oilj. rJark. San tidigt föreslås utgivas 

räntestöd för industri utanför utvecklingsorrråden samt lån 

för saDDa ändaoål ur postbankens medel. Med beaktande härav 

föreslås att räntestöd ur landskapsnedel skall få beviljas 

för ett lånekapital on 2 oilj. Dark,. 

Man avser att i riket bilda en utvecklingsfond i forn 

av aktiebolag och vars syfte skulle vara att frä:wja närings

livet i utvecklingsorJrådena, särskilt med beaktande av sys

selsättningstillfällen för utveckJd.ng sområdenas befolkning. 

Utveckli.ngsfonden k01:1EJ.er att överta och handha ett flertal 

av de åtgärder till vilka utvecklingslagstiftningen syftar. 

Tills vidare är dock oklart huruvida utvecklingsf ond ens 

verksaohe t konmer att inne bära att det hittills gällande i 

rikets budget tilläupade ränt estödsys telilet slopas och över~ 

tages i denna eller i a:nnan form av fonden. 

Målet är att utvecklingsfondens aktiekapital skulle slut

ligt uppgå till 500 EJ.ilj. raark med statlig majoritet. Soo 

övriga aktieägare kan bl. a. finnas komi;mn, landskap 1 aktie

bolag och även enskild person. För att bevaka landskapets 

intressen föreslår landskapsstyrelsen att landskapet tecknar 

en uindre aktiepost vilkn kos t:onder skulle påföras 10 Ht. 

IV:5. 
Den statliga insatsen innevarande år 1 son skulle uppgå 

till 30 11ilj .mark konner dock att till 15 milj .mark utges 

son direkta lån. Detta har landskapsstyrelsen beaktat under 

mouent 11 Ht.I:8. 

I notiveringen för sagda r_1ouent kor.1E1er frågan även närma

re att beröras. 

Kos_tnader för utvecklingsarbetet. (M01:-1entet nytt). 

Anslag 57.000 mark. 

Momentet påföres arvoden och härtill anslutna kostnader 

för landskapets utvecklingsdelegation och dess sektionero 

Kostnaderna beräknas till 5.000 nark. 

De utredningar soE1 avser utvecklingsarbete och skulle 

utföras i utvecklingsdelegationens regi är a) utredning 

m1 marknadsföring av lantbruksprodukter, b) utredning OEl 

Ålands turisn 1 c) trafikutredning saot d) utredning om in

km:is tni vån i s j c1,mn syrke t. Utredningen o_w turismen är den 

nedan i raooentlO närmdai för vilken kostnaderna påföres sagda 

ElOIJen t. Övriga utrr::c1ningar bertiknas till sammanlagt 11. 000 
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Emrk. Trafikutred11ingen beröres närTiare i utvecklingsdelega-

tionens betänkande 9 p. 23. 
I anslaget ingår även ett belopp 9 vilket med hänvisning 

till TIOtiveringen ovan i kapitlet avses för anställande 

av särskild sakkunnig r.:iedlem i delegationen och i övrigt 

för utlåtanden och utredningar. 

Nämnas bör att den i riket planerade utvecklingsfonden 

avses taga hand oll.l och f i!1ansiera ett flertal av de i utveck

lingslagstiftningen nämnda åtgärderna. Sålunda skulle ut

vecklingsfonden själv eller genom andra kunna utföra under

sökningar angående utvecklingsområdenas råvarutillgångar? 

angående näringslivets allmänna förutsättningar samt anord

na skolningstillfällen och främja tillgången på special-

och yrke spersonal. Landskapsstyrelsen räknar tills vidare 

med att de åtgärder vilka utvecklingsfonden i sitt namn 

vidtager på utved:lingsområdena i riket på motsvarande sätt 

skall kunna handhas av landskapets utvecklj_ngsdelegation 

inom landskapets gränser och genom finansieringen direkt ur 

ordinarie budgeten. 

Särskild vikt har utvecklingsdelegationen under punkt 

43.3 fäst vid utvecklingsfrågo::::'na inom turismen samt före

tagarrådgi vningen. De kur ser, som icke kan anordnas såsom 

yrkeskurser vid yrkesskolan skulle därför utvecklingsdele

gationen kunna låta föranstalta och bekosta ur detta anslag. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

yör tp.rismens främja11de. (Rubriken och ordningsnumret ändrade) 

Ansiaget oförändra~ 13Q.OOO mark. 

Ålandsdelegationen har vid avräkningen för 1968 godkänt 

det då beviljade beloppet till utjämning men sämtidigt 

konstaterat att beloppet stigit kraftigt och påpekat vikten 

av att visa åte~hållsrnill1et ifråga om utgiftsökningar. 

I motiveringen till statsförslaget för 1971 framhålles 

beträffande anslagen f'ör turismens främjande bl. a. att 

intresset för Finland sås om turis tlanc. fortsättningsvis ökar. 

De centraliserade åtgärderna till marknadsföring och infor~ 

mation vilka det handels-- och industriministeriet underställ

da turistrådet genomfört i samverkan med turistnäringens 

utövare har påskyndat tillväxten. Anslagen för turismens 

marknadsföring i utlandet har 1971 ökat med 720.000 mark 

till 3.720.000 mark. Därjämte anslås för turismen i hemlan

det 726.000 mark 9 understöd för båttrafik med 310.000 mark 
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sarnt lån åt idkare av båttrafik i turismens tjänst 150.000 

mark. 

För landskapets del är turismen såsom näring av stor 

betydelse. Marknadsföringen av den åländska turismen såväl 

i riket som i utlandet har helt slcötts &V åländska krafter 

direkt från landskapet. För att granska och inkomma med 

förslag om hur -förvaltningen av turistärenden borde ge

staltas genom landskapsförvaltningen tillsattes en turist

utredningskomrni tte som avgav sitt betänkande i januar.i 1970. 

Kommitten föreslog bl.a. tillsättande av ett turismens för

troenderåd vars uppgift~ utom att vara remissinstans för 

landskapsstyrelsen? skulle vara att främja turismen i alla 

avseenden och bevaka dess intressen för att landskapet icke 

skulle komma efter i den snabba utvecklingen på det ta ornråd e. 

Turist~ådet tillsattes våren 1970. Genom turismens förtro

enderåd och dess ve:tlc samhet torde även garantier ha skapats 

för att de för främjande av turismen disponerade anslagen 

utnyttjas på ett för alla godtagbart sätt. Till förtroende

rådets uppgifter kmr~_er även att höra fr2mskaf'fande av upp

gifter som avser att klarlägga anslagsfrågorna ur kobpei1sa

tionssynpunk:t. 

I å:rsstaten för 1970 upptaget belopp om 110.000 mark har 

landskapsstyrelsen efter iörtroenderådets hörande och 

under särskilda villkor beslutat att utgiv~ åt Ålands tu

ristförening. För 1971 föreslås ett lika stort belo~p att 

användas för allmän rnarlcn::iil Rfi-iri rigsv erkAnmhc t. Frågan har 

redan förhandsvis beh2ndlats av förtroendi::,r~Vl0+. J."u.L 1.1-(• 0 -.11'\n -

rådet torde komma att pröva olika al terna ti v beträffande 

sättet och formerna för anslagets utnyttjande. Reformer 

i detta avseende måste bli beroende på erfarenheterna från 

1971 och huruvida en turistkonsulent kan anställas eller ej. 

20. 000 mark av s.n slaget före slås ställas till förfogande 

for turistmens förtroenderåd för att låta utföra en turist

u tredning. 

Med de utredningar som utförts (planeringsrådets spe

cialutskott som utrett turismer.s och f:::::'i tidsverksarnhe tens 

dimensionering~ art och lokalisering i lBndskapet samt tu

ristutredningsk01m11i ttens betänkande om administrationen av 

turistväsendet) som utgångspunkt anser :rurismens Förtroende

råd det angeläget med hänsyn till den starka expansion sora 

synes uppstå de närma,ste åren inom turismen att inventera 
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och klassificera resurserna i fråga om de turistiska in

kvarteringsmöjligheterna och serviceanordningarna i land

skapet samt beräkna det kommande behovet av olika anlägg

ningar och anordningar och lämna förslag tilJ./lokalisering 9 

dimensionering och utformning av nya anläggningar. Till 

detta kunde anslutas ytterligare inventering av t.ex. öde

stugor som kunde tagas i bruk som turistanläggningar, vi

dare sevärdheter och åtgärder för att göra dessa attraktiva. 

Turismens Förtroenderåd föreslår att denna utredning skul

le ledas av utvecklingsdolegationen i nära samarbete med 

planeringsstyrelsen" Ilen tilltänkta turistkonsulenten skul

le verka som koordinator i utredningen. 

Av särskild vikt vore att utredningen som borde vara 

klar före utgången av år 1971 skulle innehålJa en av pla

neringsstyrelsen uppgjord konkret plan för utbyggandet av 

turistnäringen i skärgården, t.ex. genom att skapa ett 

turistcentrum i varje kommun. Speciell vikt borde .ägnas 

förslag till åtgärder som kunde göra turismen till basnä

ring. En dylik utredning kunde vara vägledande då utlåtanden 

skall ges av Turismens Förtroenderåd om de medel som ställs 
till förfogande.. 

Även kostnaderna för turismens förtroenderåd d.v.s.ar

voden och eventuella kostnader för resor och sakkunnigut
låtanden påföres detta 1110ment. 

T i 11 l_an d sk ajp> s s t:v..~~ _l_s_ e_11 s ___ gj, §J2_Q_s_:!._t_i_()n __ för p är in garn as f räm-
;i ande. 
~ag 7. 000 mark. Ökning 2. 000 mark. 
Motiveras av utgifter för lcrntbrukets specialrådgivning. 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
======1~=1==rbe=tS18d.TI1n=g~=============== 

Avlöningar. 

Anslag 252. 381 mark. Ökning 11.140 mark. 
Motiveras av de allmänna lönejusteringarna. 

Il. Väghål].:.ningen. 

Underhåll av landsvägar och bygdevägcg:. 

Anslag 4.450.000 mark. Ökning 250.000 mark. 

Ile olika undermornen tens belopp jämte motivering framgår 

nedan. 
a) väg11nderhållet (f). (Rubriken ändrad). 

Ans1ag 2.400.000 mark. Ökning 200.000 mark. 
Ile tidigare under ..... momenten a) sommarunderhållet och b) vin-
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terunderhållet föreslå~sammanslagna till ett moment, a) 
vägunderhållet. 

Sanmmnslagningen föranledes av prakti.ska orsaker, då un

clerhålle t till största delen skötes maskinellt och det var-

ken finnes möjligheter eller anledning till att särskilja 

vinter- och sommarunderhållet. Ökningen om sammanlagt 

200.000 mark motiveras av kostnadsstegringar och ökat sli

tage på grund av trafikintensiteten. 

b) Färjhållningen (f). 

Anslag 1.600.000 mark. Ökning 100.000 mark. 

Motiveras av lönejusteringar och att antalet färjor utökats 

med en. 

Den nya reservfärjan kan medge möjlighet att ordna den 

trafik? som skötts med m/s Ejdern men f:rrågan om trafiken 

på Ejderns rutt kan slutligt klarläggas först under året. 

Anslagsbeloppet förutsätter trafik med m/s Ejdern under 

sommaren 1971, varefter fartyget skall dockas. Om certifi

kat erhålles för fortsatt trafik kommer om så erfordras 

anslag att äskas i tilläggsbudget. 

c) Kompletteringstrafj~k .i skärgård~ (rubriken ändrad). 

Anslag 450.000 mar.Jf. ~inskning 50.000 mark. 
Don s.k. riksfärjan m/s Kumlinge, som insättes i trafik 

hösten 1970 komrner årligen att tagas ur trafik för do ckning 

under maj månad och åtruinstone hösten 1971 för motorgenom

gång. Den kan inte heller i dagens läge anlöpa Jurmo och 

under sommarens högsäsong ej heller att ha tillräcklig ka

pacitet. Av dessa orsaker bör finnas ett fartyg som kan 

komplettera och ersätta m/s Kumlinge, åtminstone under ov8n

nämnda perioder. 

Ett förslag om att lämpligt fartyg eller färja under 

inkommande säsoBg skulle kunna utgöra ersättningstonnage 

har understötts av -representanter för sjöfartsstyrelsens 

trafikbyrå. För att täcka behovet borde ersä ttningstonnage 

hållas i trafik från början av maj till slutet av oktober. 

Då fartyget i fråga dels skall ersätta, dels samsegla 

med m/s Kumlinge speciellt då det gäller mjölktransporterna~ 

borde färjorna i stort trafikera samma rutt med Långnäs så

som ändhanm på Åland. :Mot anlöpning av Hummel vik i Vårdö 

talar tidssynpunkter och dessutom det att landsvägsfärjan 

m/ s Vårdös kapacitet redan nu sonmmrtid är för liten och 
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trafiken ytterligare torde komma att öka. Landskapsstyrel

sen har i ärendet hört en delegation från Vårdö och innan 

frågcu.1 om Hummelviks angöring slutligt avgöres kommer Brän

dö och Kurnlinge kommuner samt skärgårdsnämnden att höras. 

Bidrag till kommunalvägar. 

Anslag 242.000 mark. Ö]fning 17.000 mark. 

a) För byggande och {örbättring (r). 

Anslag 127.000 mark. Ökning 7.000 mark. 

Motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

b) Hör underhåll (f). 

Anslag 95.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

Ökningen föranledes av kostnadsstegringar samt tillkomsten 

av 7 km ny kommunalväg. 

III. Skärgårdskonuuund.kc.tionerna. 

7 Ht.III:l. För upprätthållande av j;&rafik i skärgården (f). 

Ä?slag 320.000 mark. ~inskning 3.Q..:000 mark. 
Ge110111 att m/s Simskäla ersatts med landsvägsfärja, vars 

driftskostnader påföres 7 Ht.II~lc har kostnaderna kunnat 

nedbringas trots allmänna kostnadsstegringar och att visst 

understöd för trafik på Saltviks och Vårdö norra skärgård 

tillkommer. Landskapsstyrelsen har erbjudit en tjänstebåt 

till förfogande för Vårdö ko@:;mn att nyttjas för trafik i 

Simskäla. 

7 Ht. III: 2. För upprensning av b}~tleder ( r). 

Anslag 30. 000 mark. Minskning 70. 000 mark. 

Nu föreslaget cu.1slag beräknas åtgå till underhåll och rens

ning av mindre rnotorbåtsleder. 

7 Ht.III:3. Till anläggning och underhåll av båtbryggor och srnåbåts

hamnar (r). 

Anslag 90.000 mark. ~ing 30.000 iuark. 
För vägavdelningens underhåll av befintliga bryggor smJJ.t 

för ombyggnad av bryggor i skärgården erfordras 60.000 mark. 

Resterande del av anslaget avses utnyttjas för anläggande 

av småbåts:.. och gästhamnar inom ramen för utvecklingsarbetet 

i avseende å turistnäringen. 

IV. Vägavdelningens byggnader och inventarier. 

Underhåll av byggnader. 

Anslaget oförändrat 90.000 mark. 
Förutom normala underhållskostnader avses bostadsbyggnaderna 

genomgå reparation invändigt. 

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier. 
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:fWslag 290.0GO mafk. Q}cning 15.000 mark. 
Yoti veras av ökad maskin-parlc och allmänna stegringar av 

kos tnac1erna. 
7. S§._rs}c_i_l_d_(Cl __ ci;g_slag. 

Motorfordonstrafiken ___ ,,. --"""'~~ . -- --- -- --- 0 

]e ·av landskapsstyrelsen upphyrda lokalitetP.:rnR f<-h· hil11r;n-il<Lr1ine::" _ 

kontoret och bilregistrot har övergått till annan iigare, som på tomten 

äJnnar uppföra bostadshus. Landskapet har uppsagts från de upphyrda lo

kalerna och landskapsstyreleen anser det även angeliiget att landskapet 

på grund av bostadssi tuatior,en avstår från lokalerna. Bilbesiktningens 

utrymmen har vari- t Ull:t:redsställrrnd.ci nen e:natist en t1llfä1lig lösning. 

I riket har man nu o1'tfattat ett program för uppförande av perrnRn~nb td l 

besiktningshallar enligt mallritningar. Det vore även för landskapets 

bilbesiktning angeläget att Lunna ge den permanenta utrymmen. Dessa bor

de samordnas med vägavdelningens framtida utbyggnadsplaner för dess un

derhållsve:r'kstad. Inom den korta tid, som stått till lJUds har lämplig 

tomt och andra erforderliga ?laner icke Jcunnat frambringas. Landskaps

styrelsen har kontaktat stadens myndigheter, som varit villiga att mod

~erka till en interimistisk Cösning genom att ställa erforderliga utrym

men till förfogande. il ven andra lösningar undersöks. Utrymmena avses 

att granskas för ev. erforderliga kompletteringar, 
Troligt är att för bilregistret måste anskaffas lämpliga utrymmen t. ex. 

i form av paviljonghus. Anslag för en tillfällig byggnad 

har u-p-ptagi ts under 10. V: 7. 

7 Ht.~~l. 

7 Ht.V:6. 

A,vlönin_g_~=G_ 
Ans]_ag_ _l?_. 654 mark- Ökning 3. 046 mar_l~. 
Föranledes av de allmänna lönejusterjne_:nTna. 
Till landsk~sstyrelsens disposition för komm1111ikati rrnsv1.:i.-- - ---· ----- --- --- _, ___ -· - ~ - - _,~ ·-

sendet. 
~ ~ 

Ansl?-g 15.000 ·ma:f:k· .Q_l2lil?-g 5.000 mark. 
Momentet kommer att pil.föras driftskostnader för oljebekämp-

ning. 

8 Huvudtiteln. Sociala up·pgif ter. 
======·\;::================================ 

'i I.:. SärsRilda ansl_~E för sociala ändamål. 

Social vårdsipspektionen ( f). 
~~ \ -------=-=· 

Anslag 2.500\mar"t_. Ökfil!lg 500 lJL~· 
Allmänt beträffande ,;rncialvårdsinspeictionens ställning i 



-93-
8 Ht. 

förvaltningen hänvisas till kapitelmotiveringen för 4 Ht. 

I kap. Förevarande moment, vilket påföres bl.a. arvodet 

för socialvårdsinspektören föreslås stå kvar. Anslaget 

höjs med tanke på att arbetsuppgifterna och därmed kostna

derna torde öka. 

Bostadsbidrag för flerbarnsfruuiljer (f). 

Jmslag 100.000 mark. Ökning 10.000 mark. 

Såväl antalet sökande som beloppen av understöd beräknas 

stiga genom tillkomsten av nya bostadshus. 

Understöd åt barnhem 9ch daghem (f).(Rubriken delvis ändrad). 

Anslag 15.000 mark. Ökning 5.000 mark. 

Då numera möjligheter finnes att även understöda daghem 

föreslås anslaget höjt. 

Understöd åt barnträdgårdar (f). 

Anslag 120.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

Genom fortsatt utvidgning av barnträdgårdarnas verksamhet 

både i fråga om antalet avdelningar och genom övergång till 

heldagsavdelningar erfordras en förhöjning. 

Bidrag för hemvårdsverlrnamheten (f). 

Anslag 80.000 mark. Ökning 10.00J mark. 

Flera kommuner än tidigare har gått in för anställande av 

hemsystrar och då därtill också ges möjlighet att bevilja 

mindre understöd för avlönande av hemhjälpare bör anslaget 

höjas. 

Socialhjälpsutgifter, som skall ersättas av landskapet (f). 
Anslag 40.000 mark. Ökning 27.JOO mark. 

Enligt en ändring i rikets lag om socialhjälp erlägges åt 

kommunerna av statens medel 3 % av utgifterna för social

vård och barnskydd. Motsvarande ändring i landskapets so

cialhjälpslag förberedes. Landskapsstyrelsen förutsätter 

att ur landskap.ets medel skal:.. åt kommunerna erläggas en 

ersättning enligt srumna principer som i riket. Enligt denna 

lrnmmer även att betalas hälften av kostnaderna för social

hjälp som lämnats personer tillhörande zigenarbefolkningen. 

Eventuella ersättningar och förskott härför inom landskapet 

torde kunna påföras detta moment. 

Understödjande av nykterhetsarbete~. 

Anslag 6.500 mark. Ökning 500 mark. 

Motiveras av lönestegringar. 
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Till landskap17styrelsens disposition för s o.ciala ändamål. 

Ansla~t oförändrat 2.000 I.ll.ark. 

Föreslås få utnyttjas för understöd till konsumentupplys

ning. 

Tifiderstod för vård av psykiskt utyecklingsstörq9_ (f). (Rub-
, ... -fiken delvis ändrad). 

Anslag 380.000 mark. Ökning 20.000 mark. 

Rädda Barnens .Ålandsdistrikts planer på att uppföra ett i 

landskapslagen om psykiskt utvecklingsstörda avsett daghem 

med särundervisning beräknas nu, sedan socialministeriet 

godkänt planeringen~ att kunna realiseras under år 1971. 

Byggnadskostnaderna beräknas till 680. 000 mark och enligt 

förenämnda lag skulle landskapsbidrag kunna utgå med 50 %. 
För erläggande av det byggnadsunderstöd som beräknas utgå 

1971~ understod för driften v:Ld den nuvarande särskolan, 

understöd för öppen vård samt för annat i förenämnda lag 

förutsatt bidrag avses detta mooent utuytt~as. 

Il! Arbetsförmed],.Jp_gs_:-: __ _g_g_.Q ___ y_rk§ svägledringsverksarnhe te~ 
Ålands arbetsförmedlingsbyrå. 

Avlöningar. 

Anslag 70.835 mark. Ökning 3.704 mar!f. 
Föranledes av de allmänna lönejusteringarna. 

J2Eiftskostnader för gepomgångsbost~er. (Momentet nytt). 

~slag 25.000 mar~. 
Momentet infördes i tilläggsbudget för 1970. Genomgångs

bostäderna skötes genom arbetsförmedlingen, varför land

skapsstyrelsen ansett det lämpligast att placera det under 

8 HtoII. Driftskostnaderna som även innefattar avlöningar 

av personal beräknas till 25. 000 mark för hela året och bör 

motsvaras av lika stora inkomster under 3 Avd.I:40. 

Ordningsnurilren för de följande momenten har ändrats. 

Ålands yrke svä_g}_:,edningsbyrå. 

Avlöningar. 

Anslag 35.706 mark. ÖlQling 5.460 mark. 
Erfordras för avlönande av extra arbetskraft sedan vissa om

disponeringar av den tidigare vid yrkesvägledningsbyrån och 
-~. 

arbetsförmedlingsbyrån gemensamma -personalen vidtagits. ,., 

rin~~:~ngen i övrigt hänför sig till den allmänna lönejustil 
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Gemensamma utgifter. 

Avlöningar. 

Anslag 10.398 mark. Ökning 655 mark. 

r1.i:oti ve ras av de all2212.nna löne justeringarna. 

HyraL städning ocjl~lJ:I:~~ (f). 
Anslag 12.000 mark. QJ~ning 2.000 mar_f. 
Tidigare anslag synes ha varit otillräckligt. 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
============================== 

I. Pensioner och av ia~dskapet i egenskap av a=d>etsgivare 

erlagda sociala utg~fter. 

Pensicmer (f). 

~l.500.000 mark. Ökning 300.000 mark. 
Justeringar i enlighet ined pensionsindex, överflyttning av 

pensionstagare från den gamla till den nya pensionslagen 

samt utvidgning av kretsen av pensionsberättigade erfordrar 

ett tillägg om 300.000 mark under detta moment. 

Farniljepensioner och begravningshjälp (f). 
Ansla_g ~50.000 mar~ . .Qkning 50.0,90 mark. 
Motivering som ovan. 

Socialskyddsavgifter ~fl. 

Anslag 500.000 mark. Ökning 40.000 mark. 

På grund av aviserad höjning av socialskyddsavgiften och 

i övrigt de allmänna lönejusteringarna bör anslaget höjas. 

liälso- läkar- och sj~kvård (fJ 

~slag 45.000 mark. Ökning 5.000 mark. 
~- - ='T"= 

fud beaktande av hittills under året erlagda ersättningar 

s.nes tidigare anslag otillräckligt. 

II. Särsl~ilda anslag. 

Pi lag grundade utgiftero vilka icke är upptagna såsom __ §li_:r::-
-=c:t.' 
sUlda poster_i budge:t;en ( f). 

~ag 25~000 ma~k. Q~ning 20.000 l_lt~rk. 

Fö.anleds. av kostnaderna för landstingsmannavalet under år 

19'.1 9 vilka beräknats enligt samma grunder som vid senaste 

va..förrä ttning. 

Ofirutsedda utgifter ( f). 

An€lag 25. 000 rnar~. Ök]]ing._1.:..QOO mark. 
Mo:::entet har påförts bl. a. avlöningarna för s jukvikarier 

oci föreslås med beakt®'lde av lönejusteringarna höjt. 
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Uppgifter för Ålandsdetlegationen (f). 

Anslag 8.000 mark. llicping 1.000 mark. 

9 Ht. 

Motiveras av de höjningar i fråga 0E1 sammanträdesarvoden 

som föranledes av de allmänna lönejusteringarra. 

Komr11ttteer och sakkunniga (f). 

Anslag 15.000 mark. Ökning 7.000 mark. 

Med beaktande av kornlJli tteernas antal, höjda arvoden och 

ökad kornui tteverksamhet saint därav följande ökning av sek

reterar-och sakkunnigarvoden föreslås anslaget höjt. 

Landskapsstyrelsen anser att det ur demokratisk synpunkt 

är riktigt att ärenden och sakutlåtanden av betydelse 

i förberedandeJ~k%.l1e läggas på kornrni ttrer. Anslaget är till

taget även med tanke på att en överenskommelse med närmast 

länsstyrelsen skulle kornrna till stånd om att en rådgivande 

befolkningsskyddskornrnission skulle tillsättas för att upp

rätthålla kontakten i detta ärende 9 som dels tillkommer ri

kets förvaltning 9 dels 9 och åtminstone vad brandskyddet och 

räddningstjänsten beträffar 9 landskapet. En eventuell ko111-

rni tte skulle få i uppgift att utarbeta förslag till möjliga 

nya lösningar, men frmTiför allt verka i sådan riktning att 

befollrningsskyddsärenden as skötsel icke kommer i konflikt 

med Ålandsöarnas neutrala status. Kommissionen kan tänkas 

bli bestående, men skulle i första hand tillsättas interimis

tiskt och för 1971. Landskapsstyrelsen kom:c:ier dock innan 

frågan föres vidare att efter eventuellt godkännande av 

landstinget höra även den kommunala samarbetsnämnden . 

Av naturskyddså tgärd~_ :[öranledda utgifter ( fl. 
Anslag 15. 000 111ark. 9kr.ing 3. 000 mark. 
I en:ighet med motiveringen för 10 Ht.VII:2 i tilläggsbudget 

för 1970 avses särskilda kostnader för övningar för olje

bekäEr;ming påföras detta moment. 

11'.filj ö- och naturvårdens centrala be ty del se för turist

landsl:ape t ].\..land och jämförelsen med i riket upptagna anslag 

E10tive:-ar en utvidgning av den organisation som skall be

vaka d&ssa områden 9 liksom även att nödiga di spo si ti onsiuedel 

ställes till förfogru1de. Frågor hörande till natur- och vat

tenvårc1 saE1t oljebekdri1pning är ofta i praktiken intir.1t knut

na till -rarandra och torde kunna handhavas av ett organ, 

en miljö7årdsnämnd i stället för den nuvarande naturvårds

nämnden. 7erksamheten kan komma att omfatta frågställningar 
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av såväl biologisk 9 teknisk som juridisk art och fordrar 

därför att medlerJmarna har nödig sakkunskap och lämpligt 

vore att nämnden i fråga oD arbetseffektivitetssynpunkt 

kunde uppdelas i sektioner. 

För utbildning av poli81i1ä!!.:_ 

Anslag 15. 000 mark. Ökning 12. 000 11iark. 

Landskapsstyrelsen h2r vid underhandlingar i Helsingfors 

försökt få til~stånd en svenskspråkig underbefälskurs 
't 

vid polisinstitutet i Otnäs. Kursen vore enligt landskaps

styrelsen synnerligen betydelsefull bl.a. som en fortsättning 

på den poliskurs, som tidigare ordnades i landskap sstyrels en~ 

regi. En underbefälskurs skulle omfatta 6 r.uånader men 

vid polisins ti tu tet l{an nan in te skaffa fram undervisnings

utrymmen. Förslag har därför fraitllagts enligt vilket hälften 

av kursen d.v.s. den första delen omfattande i huvudsak teori 

skulle förlägga,:_i till Mariehamn. Till kursen borde kunna 

antagas sammanlagt 36 elever från samtliga svensk- eller 

tvåspråkiga distrikt i landet. Polisinstitutet skulle ställa 

föreläsare och, i mån av möjlighet, kursmaterial till för

fogande även för den första delen. Även lokala föreläsare 

skulle kunna anlitas. Polisinstitutet kommer att av rikspo

lischefen uppmanas utarbeta förslag till kursprogram. In

stitutet kommer även att utge slutbetygen. 

För att möjliggöra anordnandet enligt dessa linjer före

slås ölrning av anslaget som tills vidare endast kunnat upp

tagas till ungefärligt belopp. 

9 Ht.II~lO) Räntestöd för elkraf""t_:försörjning. 

Anslaget utgår. Minsk~2;J;.,r1g 75.000 mark. 
Se motiveringen under 11 Ht.I:lO. 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats. 

Bekämpning av ~usbocl;:;p och bidr__?.g__för ___ f'Qr:r1Y~'l}Q_EL<:lY _l:)o_f3_j;B:d,8--
be121z:ggelse i av husbocken härjade trakter (f). 

Anslag 40. 000 rnarl-c. Ql-cning 10. 090 Llarf. 
Tidigare anslag har visat sig otillräckligt med beaktande 

av det saneringsarbete som pägår. Det egentliga sanering 

arbetet beräknas slutföras under 1971 men därefter borde 

bidrag liksom förut beviljas för impregnering av virke. 

Till land skapsstyrtl8=_<:;:q s dis_:Qosi tion för brandväsendet . 

.Anslag 18.000 mark. Ö]fning 10.000 mark. 
I anslaget ingår beräknade kostnader för brandbevakning, 

men behovet därav kan variera kraftigt från år till år. 
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Då brandbefälet i de ålö.ndska konmunerna i de flesta fall 

saknar tillräcklig utbildning har landskapsstyrelsen plane

rat att i samarbete io.ed statens brandinstitut anordna en 

kurs för kommunala brandchefer. För närvarande pågår under

handlingar om utfor.nm.ingen av kursen. Kursplanen har därför 

tills vidare inte kunnat fastställas och ej heller annat än 

preli1ninära kostnader för före läsare, 1'.la terial etc. beräknas. 

Utbildningen vid kursen skulle giva i 10 § br211dlagen avsedd 

kompetens och anordnas under förutsättning att kursplanen 

kan ges sådan for1,1 att denna utbildningsnivå uppnås. 

9 Ht.II~22. Unders_~öd åt ko1Jnmner.9 :?Slill råkat i ekonomiska svårighete:i;(f). 

Ans lag_ 100. 000 Emrk. ÖlcgJng 40. 000 mark. 

Motsvarande anslag har i rikets budget för 1971 ökats till 

20 milj. nark. 

9 Ht.II~ 23. Av landskapslagen 0E1 läroavtal föranledda kos:t;nader. 

Ans~,20.000 rnarJE. Ql~:ging 10.000 marlf. 

Man kan emotse att antalet läroavtal kommer att stiga. 

I sammanhanget kan nfö1mas att landskapsstyrelsen i enskilda 

illedels årsstat föreslår höjning av anslaget för yrkeslär

n.:'.ng,snämnden och dess verksamhet. l\fti.rJnden skulle ges möjlig

het att anställa en yrkesutbildningsinspektör och därigenom 

ka:-:i. man även vänta en ökad kännedorJ om möjligheterna att 

ingä läroavtal. 

(9 Ht.II~26).Ersättning för bortfCl1) av sjöm9ns~katt (f). 

Ans::_aget utgår. Minsk:g.Jng 500. 000 mark. 

Med ~12.nvisning till finansutskottets betänkande i anledl1ing 

av å~sstaten för 1970 föreslås anslaget i detta skede utgå 

och cm frågan senare utvecklas i posj_ ti v riktning ånyo före-

läggas i tilläggsbudget för landstinget. I frågan upprätt

hålle;:; kontakter med finansministeriet. Socialpolitiska 

utsko~tet vid Nordiska Rådet har efter rådets senaste session 

anhåL.i t om i.ninisteriets utlåtande och landskaps styrelsen 

har n2.:::'Inast att avvaJcta detta. 

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

I. Land sJ-cap s s ty I_'f.l sen. 

Anskaf:"::iing av inventarier. 

Arng,__age-; oförändrat 30. 000 ma:rk. 

Erfordrss för nyanskaffning av maskiner och inventarier för 

nytillkonmen personal. Anslaget föreslås även påföras vissa 

nyansko.f:::'ningar till 1a:ndstingets kansli. 
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II. Hälso- och sjukvården. 

Ålanqs centralsjukhus för nyanskaffningar. 

Anslag 200. 000 marlf. rn11skning 18~. 000 mark. 

Sjukhusledningen och s jukhusnärnnden har föreslagit nyan

skaffningar till ett belopp om 291. 000 rnark. Med beaktande 

av 1970 års relativt stora nyanskaffningar föranledda till 

en del av den nya tillbyggnaden bör anslaget kunna minsk2,s 

och anskaffningsprograinr11et om möjligt fördelas i kostnads

hänseende jämnare unc1 er de följande åren. J1andskapsstyrelsen 

förutsätter därvid 2tt man sedan den nya tillbyggnaden ta

gits i bruk bättre kan bedöma behovet och för landskapssty

relsens bedömning kunna prioritera anskaffningarna. Det är 

även E1ed hänsyn till korni:aunernas betalningsskyldighet av 

vikt att i fortsättningen kunna hålla anskaffningarna på 

en förhandsbestä11d nivåa Av årets anslagsä.skanden har land

skapss-byrels en i avt;a knad av särskild prioritering från 

sjukhusets sida icke kunnat i detalj bedöma anskaffningarnas 

nödv~ndighet sen anser bl.a. att den äskade och relativt 

dyrbara interna TV-utrustningen tills vidare bör anstå. 

Nu föreslaget anslag om 200.000 mark föreslås disponeras så 9 

att sjukhusnämnden tillsruJ.nnans med sjukhusledningen genom

går de föreslagna anskaffningarna och därefter för land

skapsstyrels en lägger frrun ett förslag inom anslagsramen. 

I fortsättningen förutsätter landskapsstyrelsen att sjuk

husets kapitalbudget och förslag till anskaffningar skall 

vara klar i så god tid att komIJunerna får ta ställning till 

slutligt förslag till anskaffningsprogram och erforderliga 

gnslagsbelopp. 

För kommunernas del i kostnaderna för 1971 torde även så

soE1 utgiftsresf kon111a viss andel av i 1970 års budget förut

satta m1skaffningar, soE1 icke hinrer slutföras inom året. 

III. Undervisnj:lJ.gs~ och bildningsväsencet. 

l~la11d~ lyceum för anslg;Jfning av iny_E:)ntarie~. 

An~_§&_ 23. 000 mark. Ökning 5. OQ.9 mark. 

För att underlätta särskilt den påfrestande väggstädningen 

föreslås anskaffande av tvättapparatur till ett belopp om 

4.000 mark. För utbyte av klasstavlor och pulpeter före

slås srunDanlagt 5. 000 rnark. För anskaffningar till skol-

bespisningen föreslås 3.000 mark och för nyinköp och åter

anskaffningar av AV-hjälpmedel och förbättringar i inlär-
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n.ingsstudion SaJ.Jruanlagt 7. 800 E1ark. Av anslaget kommer dess= 

utoE, 1. 000 uark att användas för planering av gårdsplanen. 

Ål_§llQS sjöfartsläroverl~ för owbyggnad sar;:it anskaffning av 

inventc:i.rier och utrus:tl}ing. (Rubriken delvis ändrad). 

Anslag 300.000 oark.Qkning 288.500 sark. 

Ir.strumentsalen vid Ålands sjöfartsltiroverk har sedan 

lång tid tillbaka varit för liten och för oändamålsenlig. 

Eftersom planerna på en total utbyggnad av landskapets sjö

skolor blivit framskjutna har rådgivande kommissionen och 

sjöfa~tsläroverkets rektor tagit initiativ till en tillbygg

nad av sjöfartsläroverkets nuvarande skolhus med en instru

ri1ent~ och navigations sal 1 ett simulatorrum och en ny torn

byggna:. på taket. Denna tillbyggnad 9 som följ er tidigare 

utarbe~at förslag 9 inneb3r förstoring i öst-västlig riktning 

av nuv.s.rande torn. Tillbyggnadens kubikinnehåll har beräknats 

till 823 m3 och kostnaderna har beräknats till 250.000 i;iark. 

Landsk2.psstyrelsen har i denna fråga varit i kontakt ned 

Yrkesut-)ildningsstyrel sen i Helsingfors och man har därifrån 

frarnhål~i t dels att Alands sjöfartsläroverks nuvarande utrym

men för ins tru:w.entundervisningen är trånga och or;:ioderna och 

dels at-: sjöfartsläroverken i riket under de senaste åren 

erhålli-; nya och ändrn11ålsenliga lokaliteter och att också 

för den skull Ålands sjöfartsläroverk bör erhålla de önskade 

nya utry;nnena för att inte så att säga bliva helt efter i 

utveckli.:.gen. Det bör understrykas i detta sammanhang att 

utbyggnacen av landskapets sjöskolor icke förutsätter bort

flyttninE: av Ålands s j öfartsläroverk från det nuvarande skol-

huse c. G::"J.ndlig undersökning förutsättes ske beträffande be

hovet av :'örstärkning och om ytterligare anslag blir erforder

ligt avsE!' landskapsstyrelsen icke att påbörja bygget förrän 

frågan fö:.'elagts landstinget i tilläggsbudget i mars. 

För at-; tillgodose behovet av undervisning i fråga om 

den moc1er::a utrustningen som nu finnes på fartygen föreslås 

inköp av m DECCA l'ifavJ.gator simulatoranläggning. Navigations

ins ti tu te-; i Åbo har redan en sådan anläggning och till Haurno 

navigatio:1sinstitut korcm1er en sådan att anskaffas inkonoande 

år. r'lan hsr också från yrkesutbildningsstyrelsen frarnhålli t 

nödvändigieten av att samtliga navigationsinsti tut anslmffar 

naterial :ör undervisning i fartygsautomatik till en beräk

nad kost~~d om 17.000 wark. 
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Ålands. tekniska skola=· för an skaffning av labora torieutrust-

ni~ 

f1g_sla_g___)8.000 mark. Qkning 3.000 mark. 

Föreslås för fortsatt lrnmplette:dng av den lättare labora

torieutrustningen. 

Jnands tekniska skol0_ för anskaffning av inventarier. 

Anslag 3. 500 mark. Minskning 2. 200 mark. 

Av föreslaget anslag är 2.500 mark avsett för en automatisk 

färgdupliceringsapparat~ vilken är av behovet påkallad då 

tekniska skolans duplicering omfattar 20.000 ark årligen. 

Resten av anslaget föreslås för mindre kompletteringar av 

inventarierna. 

10 Ht.III~5. Ålands sjömansskola för_ anskaffning av inventarier och 

raaskiner. 

_!Qslag 200.000 mark. Ökning 152.000 mark. 

Orn den under nästa moment nämnda tillbyggnaden skulle ha 

godkänts hade för de utökade utryE1rnena erforderliganyanskaff
ningar avseende ekono111iavdelningen och rnaskinavdelningen 

beräknats till c. 200.000 mark. Anslaget föreslås stå dis

ponibelt att utnyttjas i den mån skolan har möjlighet till 

anskaffning av föreslagen utrustning. Anslaget avser utrust-

ning till ekonoBiavdelningens undervisningskök till c. 

41. 000 EJ.ark och för utspisningsköket till c. 70. 000 mark. 

Med övriga anskaffningar skulle sur.JD.lan att för ekonomiavdel

ningens del stiga till c.134.000 nark. 
Naskinavdelningens inköp avser två dieselgeneratorer 

till en kostnad av 60.000 mark. 

Vid uppgörandet av förslaget har direktionen anlitat nö

dig sakkunskap ·och jämfört kostnaderna med motsvarande utgif

ter för investeringarna vid sjöskolorna i riket. 

Där jämte har s j ömansskolans ·direktion föreslagit uppta

gande av anslag oi:1 400, 000 oark för lastlucka, mast med last

bonmmr och vinschar ssE1t kaj med dttvertbyggnad att uppföras 

efter det definitivt beslut fattats om sjöskolornas placering. 

Ålru1c1s ",yrkesskola fctr _tillbyggnad (r). 
Anslag mark. 
Kommunerna har beretts tillfälle att yttra sig över det för
slag till tillbyggnad vid Ålands yrkesskola, för vilket redo

gjorts i såväl första som andra tilläggsbudgeten för 1970. 
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De kolJmuner sorc1 behandlat frågan har i enlighet med ko1JEm-

nala scunarbetsnämndens förslag till yttrande ansett det mo

tiverat att sjörnansskolans lokalfråga teGporärt löses i 

sarnband med yrkesskolans tredje utbyggnadsetapp Den samti

digt konstaterat 9 att kommunerna i riket inte belastas ar 

kostnaderna för s jörJansskolor liksor:::i inte heller för kurs

centraler för omskolning belägna i rikets utvecklingsområ

den. Man emotser därför att landskaps:oyndigheterna strävar 

till en sådan lösning 9 att de åländska kommunerna inte korn

I;1er att behova ikläda sig ekonomiskt ansvar för sjömans skolans 

och yrkesomskolningens andel i den planerade utbyggnaden. 

Mariehamns stad tillägger härvid 9 att i fall projektet icke 

l{an realiseras under föreslagna former bör etapp III i sin 

helhet framskjutas. 

KmJJuunerna fraillhåller också, att or;i, efter det sjömans

skolans lokalfråga i en framtid perwanent lösts, de utrym

Den, vilka nu avses för sjömansskolan och yrkeskurscentralen 

erfordras för yrkesskolans behov, kan delägarkoBmunerna över

ta dessa utry1mnen till ett pris mot svarande byggnads kos tna

derna ninskade med sed vanlig värder.ctinskning. 

Landskapsstyrelsen har också tagit del av den fördel-

ning beträffande utryll1111ena mellan ovannämnda undervisnings

forrner på vilken kori1limnernas utlåtande baserar sig. Enligt 

denna fördelning skulle yrke sskolan för sin egentliga under

visning komma att bekosta och disponera 1.200 m2 och sjömans

skolan 1.500 m2 medan 500 m2 skulle av landskapsstyrelsen sä

s01!1 kurscentral disponeras för yrkeskurser enligt lagstift

ningen 01n utvecklingsornråden. 

Ovannämnda uppdelning är i överensstämrnelse med den i 

dagens läge tänkta anviindningen av lokaliteterna. Men det 

oaktat innebär km11rcrnnernas ställningstagande även bl. a. 

att förvaltningen av byggnaden bleve delad. Detta hade lrn1d

skapsstyrelsen velat undvika just ri1ed. hiinsyn till kommunernas 

intressen då bl.a. redan nu skolans ledning torde ha konsta

terat att yrkesskolan framdeles k01m11er att behöva hela bygg

naden1 fastigheten i övrigt är yrkesskolans etc. 

Enligt koIIl.Llunernas förslag skulle de olika skolornas an

del och byggnadskostnaderna fördelas enligt nedanstående: 
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yrkesskolan 1.200 i~l 
2 

s j öuan sskolanl. 500 m2 

kurscentral 500 -,il 2 

Byggn.kostnader,yrkesskolan 

Byggn.kostnader, sjönans
skolan 

Kurscentralen 

Anläggningskostnader 

' 937,50 a = 
' 937,50 a = 
' 937,50 a = 
Landskapet 

814.541,40 

1.406.250 

468.750 

237 
10 Ht. 

1.125.000 

1.406.250 

468.750 

Kommunerna 

227 .163,40(M~haErn) 
83.295,20(landskom. · 

163. 076 '93 _]_§_. 92 3' 07_ 

2.852.618,33 347.381,67 

Vid ev. senare regleri_ng skulle tillkomma för Marieha1~m 

378. 605, 82 rnk och för landskoEirJunern a 138. 820, 16 mk nedsatt 

med skälig värdeminskning. 

Läsandet av s j ÖE1ai1 ssk olans lokalfråga interirnisti skt 

i sanb<rnd med Ålands yrke ssk olas etapp III har för land

skapsstyrelsen fraiJ.s tå tt dels såson ett praktiskt problmJ, 

dels såsom en finansieringsfråga. 

Placeringen vid yrlrn sskolan skulle, som av tidigare re

dogör els er i ärendet fr~ngått givit en, åtminstone beträf

fande lokaliteter, godtagbar lösning. De praktiska arrange

mangen i fråga om förvaltningen av byggnaden torde, trots 

vad soE1 ovan sagts, kunna ordnas utan särskilda svårigheter 

oberoende av hur finansieringen ordnats och delägarkommuner

nas ställning beräknats. 

I fråga ora finansieringen eller rättare sagt den ekonomis

ka kostnadsfördelningen hade landskaps styrelsen i sitt försla1 

syftat till ett redan i detta skede slutligt ställningsta

gande. Fördelen härmed hade varit att dessa frågor kunnat 

föras ur disku~sionen och man givit en bättre grund för be

d:ör,ming i koupensationshänseende. Detta hade enligt land

skapssty:ifilsens uppfattning varit fal.let oo etapp III ut-

förts i yrke sskolans naun och regi och med ett definitivt 

kons ta terand e att kor.munerna vid i utveckling slagsti ftningen 

förutsatt tid. skulle erlägga sin andel. Sj örnru1 sRkolans fi

nansiering direkt ur ordinarie medel medför andra aspekter 

sorJ inte i alla avseenden nu kan bedfäms. 

Huruvida uppförandet av s.k. kurscentral inom zon II av 

utvecklingsornrådena i riket helt och i varje fall bekostas 

ur statmiledel har landskaps styrelsen heller icke definitivt 

belägg för och saken fordrar när1~are utredning. 
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Landskapsstyrelsen önskar för sin del att nödig hänsyn 

skall tagas till k01ili<nmernas yttrande. Kommunernas förslag 

till kostnadsfördelning innebär dock villkor som gör att 

frågan lrnrnpliceras. Landskapsstyrelsen vill icke .ifråga

sätta att den kan realiseras enligt detta förslag eller 

i liknande form~ sora toge hänsyn till de kommunala synpunk

terna. 

Landskapsstyrelsen har icke i detalj kunnat pröva dessa 

inorc1 den tid sorJ vid budgetbehancUingen stått till buds. 

Villkoren har do ek den karkatären att frågan nu kornmi t i 

ett annat utgångsläge och landskaps styrelsm anser sig icke 

utan vidare kunna fasthålla varken vid tidigare förslag el

ler acceptera det nya förslaget. Landskapsstyrelsen anser där

för ytterligare rådru:D befogat och har tagit fasta på sta

dens särskilda villkor enligt vilket ett framskjutande av 

projektet förordas oo ej den föreslagna ekonomiska lösning-

en mer eller r.:1inc1re garru1 te ras. Landskapet skulle därvid ha 

E1öjlighet att med hänsyn till e.o.anslagen under 1971-77 

kunna påyrka skolans byggnad vid slutskedet av hotellbyg-

get eller i stort där etappen enligt långtidsplanering tidi

gare utlagts. 

Landskapsstyrelsen har inför detta läge även sökt andra 

alternativa lösningar. Möjligheter att genom enskilda medel 

finansiera projektet har diskuterats. För finansieringen har 

kontakter tagits rJed enskilda penninginstitut och Finlm1ds 

J3anl-c. 

Landskapsstyrelse:n förbehåller sig rätt att ytterligare 

förhandla i ärendet· och att framlägga förslag, som siktar 

till upptagande av byggnadsanslag för byggande i ord. väg 

eller genom e.o. fr81!1Stiillning snarast möjligt. 

Ål3Dgs._ yrkesoola för_~§;nskaffning av inventarier och maskiner. 

Jl..nslag_38.000 i-;:iark. M:tnskning 19.2=00 mark. 

De största posterna i föreslagna nyanskaffningar avser maski

ner till bilavd_elningen och metallavdelningen SBJ.~t träbearbet

ningsavdelningen. I huvudsak är därvid fråga om ersättande av 

15 år garJla maskiner och ins trurnen t rne dan beträffande övriga 

avdelningar avses kornp.lettering av tidigare utrustning. 

Ålan(j.§= lantrnannasl5:ola för uppförande av maskinhall. 

Anslag 135.GOO mar1f:.. 

1\Tär lan t1uannaskolans nuvarande IJaskinhall planerades i mitten 

av 1950-talet var .undervisningen i maskin- och redskapslära 
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av underordnad betydelse. I dag är förhållandena annorlunda 

när Daskinerna utför det w.esta arbetet inom jordbruket. I 

lan tbruksund ervisningen måste man därför IJera än tidigare 

lägga an på undervisning i maskinlära. Den nuvarande maskin

hallen var vid uppförandet fullt tillräcklig i fråga om 

storlek och utrustning rnen efter nutida krav ger den små 

raöjligheter att utveckla den praktiska undervisningen i 

maskinlära och netallslöjd. De planerade fortbildningskur

serna i r.:iaskintekniskn ännen fordrar andra utrymmen än vad 

den nuvarande maskinhallen kan erbjuda. 

Erfarenheterna vid andra lantraannaskolor visar att stor 

vikt bör läggas på särskilt den prEtktiska sidan av maskin

läran. Nya maskinhallar har bl.a. uppförts vid Brusaby lant

uannaskola i Kinli to och vid Korsholms lan tmannaskola i Öster

botten. Lantmannask olm1 har för sin del tidigare förutsatt 

maskinhallens byggande enligt långtidsplaneringen under 

1971. 

10 Ht. III ~ 9. Alands kvinnliga heE1s:l:j_j§.sskola för anskaffning av inventa

rier. 

AnsJ,_ag 2. 300 mark. .QJ'Q!J-ng 1. 300 rnarlf. 

Avser anskaffning av en elsynaskin samt förnyelse av väv

stolar samt kostnader för vattenanslutning. 

10 Ht.III~lO.Ålands husmodersskola för anskaffning av inventarier. 

Anslag 3. 000 mark. Ökning 1. 500 mark. 

Föreslås för inköp av epidioskop för undervisningen. 

10 Ht.III~ll.Skollägenheten på Jomala gård för a~skaffning av maskiner 

och inventarier. 

~nslag 33.000 marjs_. Ökning 25.300 mark. 

För inköp av spannmålselevator för underlättande av hante

ringen av spannmål föreslås 3. 000 mark och för inköp av 

växtskyddsspruta för bekäapning av växtsjukdomar och skade

insekter i fi5rsta hand på lägenhetens odling av potatis före~ 

slås 2.000 mark. 

Den ökade efterfrågan på nötkött har aktualiserat frågan 

0E1 försök med uppfödning av biffdjur. Intresse har visats 

bland flera jordbrukare i landskapet. Svär:-igheterna ligger 

i att till rirJliga priser skaffa fram avelsdjur. Direktionen 

för lantrnannaskolan har föreslagit inköp av kalvar antingen 

från Holland eller Frankrike. Avsikten är att dessa skulle 
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uppfödas till avelsdjur för att säljas till intresserade 

personer. Planerna går i första hand ut på anskaffning av 

djur av Charolaisras. Kostnaderna för 10-15 biffdjurskalvar 

beräknas till 20. 000 i 1iark. 

Den tillskottsjord som lägenheten erhållit från Kastel

holIJ.s gård är icke täckdikad. En förutsättning för de plo.

nerade försöksodlingarna är att området drnneras för att 

ernå rtittvisande resultat. Dräneringen skall ske i etapper 

under 2 år. Kostnaderna har beräknnts till 1.000 mark per ha 

eller 8.000 mark. 

10 Ht.III:l2.Jan Karlsgården för anläggning av parkeriiigsplats m.m. 

Anslag 10. 000 r11ark. 

Avser slutarbeten på parkeringsplats samt anskaffning av 

diskE1askin för placering under vintersäsongen vid någon av 

landskapets skolor. Anskaffningen förutsätter justering av 

hyresavgiften. 

10 Ht.III:l3.För upprustning av .Grenadjären. 

Ansl~ 8.000 mark. ~l§l{ning 6.200 mark. 

Avser anskaffning av diskmaskin~ sorJ under vintersäsongen 

i likhet med under föregående moment nämnd diskmaskin kunde 

placeras vid landskapets skolor. 

10 Ht. III: 14. Folks~olinspektörens~J~Gg1§li och LPH-centralen för _§.nskaJ'_~

ning av inventarier. 

~lag 5.000 mark. Mtnskning 2.000 mark. 

Avser nödvändiga ansks.ffningar av inventarier till folkskol

inspektörens kansli mec1 tanke på under 5 Ht. II nämnd utvidg~ 

ning. 

Från skolhåll har aktualiserats frågan on anskaffande av 

videobandspelare för bi-uk i landskapets skolor. Tills vida

re har detta icke förunlett upptagande av anslag. Saken 

konmer att undersökas närmare. 

IV. Näringa:r:: __ pas främjande_!_ 

Forstavdelningen för .c:mskaffning av i~askiner och redska_.]2. 

Anslag_40.000 nark. Ökning 20.000 mark. 

Avdelningens skogstraktor med halvbandsutrustning, vilken 

anskaffades 1961 är nedsliten. Den har använts för plqjning 

och dikning av kiirrraarker sar"1t för markberedning. 

Under de senaste åren har ett Eiindre an tal skogstraktorer 

anskaffats till lm1dska1)et I]en de är ännu för få för det 

aktuella behovet. En str del av virket som avverkades senas

te vinter är ännu outc1ri vet och tills vidare är det svårt 
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att få hyra en skogstraktor för de arbeten, vilka har ut

förts av avdelningen 9 c13 v. s. plöjning och narkberedning. 

~ {)· ..,JI U I tl .,.., 

Med hänvisning härtill föreslås utbyte av den tidigare trak

torn 1110t en ny. 

0 Ht.IV~3. Hus~fförsöksstation föLinköR av bå~. (Momentet nytt). 

Anslag 7.500 mark. 

För utförande av det planerade forskningsprograr:imet i Husö 

biologiska stations regi erfordras en mindre plastbåt med 

utrustning till en beräknad kostnad 01;:i 7. 500 r::iark. 

Ålan§s försöksstatio~ för rlanerjn&s~rbeten och nyanskaf~

ningd ay___J;J.askiner. (Rubriken del vis i:indrad). 

Anslag 20. 000 nark. .Qkning 7. 000 rdarh 

Förutsatta planeringsarbeten och inköp av växtmaterial be

räknas i huvudsak kunna avslutas under år 1971. Vis sa koE1p

lEtteringar blir do ek nödvändiga även under året. För maskin

anskaffningar föreslås saooanlagt 8. 500 oark. Anskaffning

arna avser bl.a. tallriksskumplog, kulturharv, växtskydds

spruta samt kompletteringar till laboratoriet. 

1:!'ör varutransporter avseende såväl lantrnannaskolan smil 

försöksstationen föreslås inköp av en bil. Denna kunde ut

nyttjas även för transporter av yrkeskurs-elever sawt för 

arbetare mellan JoDala och Kastelholm. Förslaget avser en 

bil 11ed flak och så kallad dubbelhytt ned plats för fem per

soner. Kostnaderna beräknas till c. 11.500 mark. 

Aktieteckning i bolag (r). 

Anslaget oförändrat 2QO.OOO mark. 

Under förevarande moment upp-'-;ogs i vardera årsstaterna för 

1969 och 1970 ett belopp om 200.000 mark. Av anslaget har 

till dags dato utnyttjats encast 16.000 mark, t.v. i Nord

center och Ålands Vatten Ab, 7arför tillbudsstående medel 

utgör 384.000 mark. 

Anslaget har avsetts kunna i.;_tnyttjas för följande ända

mål: 

- grundande av basanläggningar inom turistnäringen. 

Planerna i fråga om den av .Ab Nordcenter planerade turist

anläggningen invid Kastelholm har nu avancerat så långt att 

erbjudande om aktieteckning kommer a.tt f'ö::::'eläggas inom den 

närmg\,ste framtiden. ::::Jandskapets andel vid den slutliga ak

tieemissionen avses dtir bliva högst 1/3-del av a"k:tiekapi ta

let. 
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Styrelsen har beslutat kalla till extra bolagsstämma i början 

av november. Stämman kommer att föreläggas förslag om hi5 j

ning av aktiekapitalet från 3.000 till 9.000 mark genom att 

de hittillsvarande aktieägarna berättigas teckna två nya 

aktier för varje tidigare. Genom denna nyteckning av aktier 

skulle projekteringens slutförande och hotellbolagets aktie

emission jämte teckningskampanj vara tryggad .. 

Styrelsen har för uppgörande av bolagsordningen föresla

git bl.a. följande 

a) att aktiekapitalet uppgår till 1 milj. mark 9 

b) att man eftersträvar att majoriteten av aktierna tecknas 

inom landskapet men anser att en eventuell aktieägarminori

tet .fördelad. på riket och Sverige kan ha betydelse ur marlc

n~Ldsföringssynpunkt .. 

c) att styrelsen för hotellbolaget skulle bestå av fem med

lemmar av vilka tre med åländsk hembygdsrätt och utan hem

bygdsrätt högst två 9 var,s val kräver godkännande av land

skapsstyrelsen. 
I landskapsstyrelsen har vid diskussionerna framförts öns-

ke1nål m11 att 2/3-delar av styrelsen borde ha åländsk hembygfils
rätt. 
- basinvesteringar för industriändamål. 

Ur landskapets enskilda rne del har landskapet tidigare tagit 

del i ]~lands industrihus Ab. Genom landskapets hänförande 

till utvecklingsområde bör landskapet ha·rnöjlighet att även 

ur ordinarie medel komplettera den tidigare satsningen. För 

att landskapets investe:dngar skall kunna anses motsvara 

de satsningar som göres i riket från statsmaktens sida i 

industriföretag räknar landskapsstyrelsen med att den för 

Ålands del lämpliga satsningen i industrihallar bör ske ge

nom ett enda bdlag. E'ördelning av landskapets andel på fle

ra rn.indre projekt kan lu1appast anses god tagbar. Genom kon

centration i en eller annan form till ett basbolag ernås 

erforderlig stabilitet och bättre utvecklingsrnöjligheter 

på basen av vunna erfarenheter. Tillväxttakten måste bestäm

mas på grund av ekonomiska 9 Jo caliseringsrnässiga och sam

hnllspoli tiska överväganden. För närvarande är uppförande 

av ett industrihus i Godby aktuellt. Enligt landskapsstyrel.:... 

sen bör aktiekapital tillskjutas i samma utsträckning som vid 

grundandet av Ålands Industrihus Ab så att genom Ålands 

industrihus Ab tillskjutes landskapets andel av a.1\:tiekapi-
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talet. För Godby projekt beräknas 45.000 mark, vartill kom

mer en föreslagen kompletterande höjning av aktiekapitalet 

i Alands Industrihus .Ab med 30.000 mark för dess fastighe

ter i. :Mariehamn. 

Aktiemajoriteten i llands Industrihus Ab enl.igt detta 

komme diirmed att innehas av landskapet. Vad på landskapssty-· 

relsen ankommer är landskapsstyrelsen beredd att till kom

muner överlåta viss del av landskapets aktieinsats. Med 

nu föreliggande förslag om sättet för insatskapital i Godby 

bolaget genom Ålands Industrihus vinne s fördel en ur bl. a. 

kompensationssynpunkt att landskapet deltager i endast ett 

bolag. Arrangemanget innebär också att näringslivet i det 

lokala bolaget representeras i högre grad än vad annars 

vore fallet. Landskapsstyrelsen förutsätter dock att de lo

kala intressena vid detta och liknande bolagsbildningar 

som i Godby tryggas majoritetsstä.llning. 

- allmännyttigt bostadsbyggande. 

Anslaget har även avsetts att kunna utnyttjas för allmän

nyttigt bostadsbyggande. Senare aktualiserades frågan om ge

nomgångsbostäder. Dessa båda initiativ till lösande av den 

akuta bostadssi tuationen har samband med varandra och 

landskapsstyrelsen förutsatte att byggande av genomgångs

bostiider skulle följas av och kompletteras med bostadsbyggan

de för familjer. 

När det gäller det allmänna bostadsbyggandet har de efter

lys ta initiativen från kommunalt eller annat håll tills 
vidare uteblivit. 

Det i första tilläggsbudgeten för 1970 under 10 Ht.IV:5. 

upptagna anslaget för uppförande av genomgångsbostäder har 

disponerats i -enlighet med då föreliggande förslag. :Oessa 

bostäder motsvarar de statliga s.k. inkvarter:i_ngsstödjepunk

terna. Landskapet bör därför anses ha från sin sida gjo'rt den 

satsning somtITDtsvarar den statlig2, insatsen. För,;uppförande 

av genomgångsbostäder i riket kommer förutom ovannämnda stöd

jepunkter att utnyttjas sedvanligt bostadslåneanslag och 

landskapsstyrelsen anser att en eventuell utbyggnad av ge

norngångsbostäderna även i landskapet nu bör ske med 

bostadslån. Utbyggnaden kan förslagsvis ske i kommunal regi 

eller i form av aktiebolag och möjligheter finnes att drif~ 
ten skulle samordnas. Stadsstyrelsen har för sin del visat 



-110- :J.n 1 
u~ 

10 Ht" 

intresse av en utbyggnad. Byggande av bostäder förfumiljer 

bör ses som en komplettering till genomgångsbostäd erna med 

utnyttjande även av förevarande anslag i den mån de ordina

rie bostadslåne~ icke är tillfyllest. 

- aktieteckning i UtvecY:lingsfonden Ab. 

Med hiinvisning till motiveringen under 6 Ht.V:S beträffande 

den planerade utvecklingsfonden föreslås att landskapet för 

bevakande av dess intressen i utvecl{lingsarbetet skulle 

teckna en nominell -post för t.ex. högst 5.000 mark. 

- elkraftförsörjningen. 

Ålands kraftverks Ab har hittills arbetat med ett aktieka-

pi ta1 om 100.000 mark. Inför de nu planerade investeringarna 

fordras av olika orsaker en höjning av aktiel{api talet. För 

den Planerade kabeln och därmed sEUmnanhängande åtgärder har 

landskaps styrelsen redogjort dels i samband med begäran om 

landskapsgaran tier för kraftverksbolaget och Ålands elandels

lag och dels i motiveringen under 9 Ht.II:lO i årsstaten 

för 1970. För de aktuella •problemen i samband med finansie

ringen av utbyggnaden redogöres närmare under 11 Ht.I:lO. 

Kraftverksbolaget planerar att vid nyemission höja ak

tiekapitalet till 300. 000 mark. JVled beakta11de av elkraft

försörjningens grundläggande betydelse för hela. näringsli

vets utveckling ans er la11dskaps styr els en riktigt att land·

skapet är berett att övertaga en betydande post av det för

höjda aktiekapitalet. Landskapets andel kan i detta avseen-'" 

de jämföras med den statliga investeringen i kraftverks

bolag och kraftverksbyggen. Andelen måste i detta fall bli 

beroende på övriga ructieägares ställningstagande men land

skapsstyrel sen förutsätter att landskapets andel av förhöj-~ 

ningen kommer å tt bli rnin st 150. 000 mark. 

19 Ht.IV.J.§.. För sysselsättningen~s-~y_F_,;yggan.s!:e. 
~nslccg 40. 000 ma_;rk. 

Beträffande uppförande av ytterligare genomgångs"bostäder 

för vilka anslag upptogs under denna rubrik i första till-· 

läggsbudgeten för 1970 9 hänvisas till föregående moment. De 

hittills uppförda gen omgång sbos täd erna erfordrar dock km11p

lette:dng med en servicebyggnad 1nnehållande bast1J., tvättstu

ga 7 torkrum samt förvaringsu tryrn:rnen. Kostnaderna har kall{y

lerats till 40. 000 mark. Servi CE;)byggnaden är dimensionerad 
kan 

för en ev. senare utbyggnad och/; fall utvidgningen sker i 

aktiebolagsform utnyttjas för det utvj_cl.gade området. 
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V. Komrnunilca ti on sväs ende t. 

y~y_p:gna d f?.=-2.c~1 i~2Q9-!t~~j:J2.&§a=s-._~ e t _f.l~·'}_j_EJ.. 

lil}sl~-- 2 .< 460 ~.Q.QSLn1ark. Q19Ii::::i.z.".1)ll~_.QQ9_~}5: ., 

3[}J 
);O_Ht. 

Vid ·planeringen av vägl:n1dgetcn och behandling.::;n a,v trafik-

frågorna har skärg2rdstTafi2cens rn2.nga svårlösta frågor 

stått i förgrunden. Il.edan denna hön t :Lnleder ril::s f'är ja:n 

rn/ s Kurnlinge sin trafik och 1971 skal1 elen r:ya 1ar'.dsvi::i,gs~ 

färj2,n kunna sättas j_n i trafiken, A1la frågo~c torde knap

past därmed vira lösta fö~c skärgår.:istrafikens del men land

skapsstyrelsen anser att innan ytter1ir:;a:r8 kost:nadsk:rävande 

investeringar före slås avvakta resv,J.tate~; a1.r c.2s1Ja färjors 

trafik och söka utnyttja tillbuds stående res1rrser på bästa 

mö j lig2, sätt. 

Skärgårdsnärnnden har erinrat orc1 den lokala trafikens be

hov i :Briindö effter det m/s Ejdern tas ur trafik. Såsom av 
motiveringen under 7 Ht.II~lc) framgår föreslås att trafiken 

till Briindö och Kumlinge skall ske med upphyrt tonnage vars 

trafik sarnorcnas med rn/s Kumlinge" I diskussionen beträf

fande skärgårdstrafiken n1åste den fo:ctsatt2 vägutbyggnaden 

stii llas i relation .t:i_ll investeringnrno. i f:råga om färjor 

och besluten baseras p2, överväganclen, som tar faota på eko·

nomiska synpunkter" 

I buC.getmotive:r ngen för 1970 ha,:r även anty'tts möjligheter 

att lösa :örbindelser:(la till Isaksö r.J. fl" öar interimistiskt 

på sm1m1a sätt sorn för Vår dö o Vägfråganc lösning är 

i dettci, fa=.1 beroende på 5-ltitiab_v från kommunen för byggan

de av ko1mmmalviig och i fråga om f Lirjfö:rbindelse så att }::om-

r:mnen i någon form deltar .i färjans kostnad9r, 

I enligh9·i; med lBn.dstingets hemställan ha!'.' förslag till 

vägplan och L:ostnadskalkyler för viig till Vår dö uppgjorts. 

Härvid ha:.':.' tv'3. al terna<:;.:.v undersökts, dels via Lumparland 

och dels över ?rästö" Kostnaderna för det fijrstnämnda c='tlter

nat:l vet med fas-'-; förbindelse och klaffbro över ~l\.ngösund 

kalkyleras til~- 3 9 5 rni1j. mark och alternat:lv två med 500 

meters färjpass till 3 9 3 milj. mark där'lid icke beaktat 

kos tnac1 för färja. Inom ramGn för detta budgetförslag har 

icke varit möjligt 2tt upptaga anslag för denn20 vägbyggnad. 

Vägbyggnadsans laget DE1 2 ~ 46 rnj_l jo ma.:rk ha:::- höjts med 

bealrtande av den höjninc; av väg:=msL',gen i rilrnt som föresla

gits för 1971 och motsvarar i huv11c1sak den al:männa lrnstnads

stegringen. 
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:Slm.1d fleråriga arbeten som beräknas utföras kan nämnas 

vägen över Eckerö till Storby. I den ursprungliga vägplanen 

finnes också vägens fortsättning genom Storby upptagen. Då 

vägen är planerad genom centrum av Storby bör vägens fort

satta byggande nnstå till dess byggnadsplanen för Storby 

är förd så långt att slutliga höjdmätningar ;är fastställda. 

I saken har Eckerö ko1mnun gjort en framställning. 

Ytbeliiggn.ingsarbetena kommer att utföras i samma ut ... 

sträckning som tidigare år. Dessutom föreslås 200. 000 mark 

för oljegrusbehandling. Cirka '50. 000 nark av summan Eir 

planerad att användas i skärgården. Under år 1971 är det 

planerat att förse vissa vägar i Kumlinge med oljegrus. 

På fasta Åland har gjorts anspråk på oljegrusning i Jomala~ 

Lemland och Eckerö. Slut~igt ställningstagande därvidlag 

har landskapsstyrelsen inte kunnat taga i detta skede1 

.-
Anslaget skall anvtindas på vägar på fasta 

Åland där trafikvoly1ne:o är stor men andel en tung trafik är 

mindre betydande och där grundningen inte är tillräcklig 

för ytbehandling. Den fortsatta fördelningen av oljegrus-

behandlingen har landskapsstyrelsen 

icke tagit ställning till. 

Nedan ~isas i tabellform en översikt av arbeten som kom

mer att pågå under 1971. Tabellen iir uppgjord så att under 

kolumn 1 är upptaget de medel solil använts fram till och med 

år 1969 samt de medel som finnes upptagna för år 1970 jLimte 

eventuella reserveringar från tidigare år. Att summorna 

redovisas på detta stitt beror på att bokslutet för 1970 

föreligger först på våren 1971. Under kolumn 2 är upptaget 

de medel som föreslås för år 1971 och under kolumn 3~ rubri

ken Kostnadskaikyl~ finnes den beräknade summan för hela 

projektet. 

Eckerö 

SimsktUa ~Sand ö-Vårdö 

Gölby-l\fiifsby 

Marieharnn-Järsö 

Postad-Så1is(Skarpnåtö) 
landsväg 

Höckböle-Geta 

beviljade 
anslag 

7130000 

8200000 

334-. 000 

620.000 

170.000 

100.000 

föreslås Kostn.kalkyl 
1971 

50.000 763.000 

820.000 

200.000 950.000 

600.000 2.600.000 

130.000 

170.000 
360.000 
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S trönn11a-K varn bo 

Sonboda och Nötö 

Bygdevägar 

Heservarbeten 
Ytbeläggning och ol_jegrus 

Åva 

Kw~linge,Dössäng 

Ls disp. 

75.000 

150.000 130.000 

60.000 

100.000 

100.000 

600.000 

200.000 

...11.2..:._ 0 0 0 

2.460.000 

10 Ht. 

300.000 

280.000 
Sonbod2, c. 

75.000 

720.000 

60.000 

Eckerö 50.000 mark.Anslaget gäller ombyggnad av backe vid 

Marsundsbro samt förberedande arbeten för ytbeläggning. 

GölQ.y_~Näfsby 200.000_JUaEk. Anslaget gäller ombyggnad av 

vägsträckan mellan Bjärström och Ernkarby. Den mest trafike

rade striicko.n genom Göl.by måste planeras i samband med Godby

vägen och får därför anstå tillsvidare. 

11arieharnn--Järsö 600. 090 mark. Anslaget gäller bro jämte till

hörande bankar mellan Granholm och Rödskär. 

Höckbö~e-Geta 130.00°=J~§Ik. Anslaget gäller fortsättning 

av det nu påbörjade avsnittet mot Geta kyrka. 

§trö1mnc;i,-Kvarnbo n;yt_t=arbete 75. 000 mark. Anslaget gäller 

uträtning av vissa skarpa kurvor samt dikningsarbeten för 

att småningom få vägen ombyggd till sådant skick att den 

kunde permanentas. 

Sonboda och Nötö 130.000 mark. Hela årets anslag föreslås 

användas för bro och bank till Nötö i Föglö norra skärgård. 

Av anslaget för år 1970 torde 75.000 mark kunna användas 

för samma ändamål. Enligt vägavdelningens åsikt är sträck

ningen av sådana karaktär att bron jämte viss vägdel är av 

bygdevägsnatur. 

~gar 100. 000 li1l12:-jf. Föreslås i huvudsak användas för 

arbeten på vägen genom västra Ytternäs i Mariehamn samt för 

påbörjande av ombyggnaden av bygdevägen genom Postad till 

Sålis. 

Res~r~vci,~beten 100. 000 mark. Gäller som reservarbeten för 

goc1ktinda vägbyggen. Re2ervarbeten bedri.ves i huvudsak i Kurn

linge och Kökar kommuner. 

Ytbeläggri.ng 400.000 fila~Ji· ~eläggningsarbeten föreslås för

siggå i stora delar av lands1<::2c"pet friims t j_ Eckerö. 

01 j ~_g_rus 200. 000 rnarJ.s: o Se mot i -reringen ovan. 
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Åva nytt arbete 200. 000 :cnark. Anslaget före slås användas för 

igångsättning av arbetena. 

T~J,l 10nd~~apsstyrelEL_ens disposition 275.000 mark. Under 

året kommer synnerligen stora markinlösningsersättningar 

att utgå särskilt inom det norra lantmäteridistriktet. 

I den mån faktiska besparingar uppstår vid något av ovs11-

nämnd.a arbeten föreslås att besparingen av landskapsstyrel

sen får användas som komplettering till andra c:,nslag, där 

överskridning av angivna belopp annars skulle erfordra till

läggsanslag. 

!nskaffning av vä_Ema~kiner (r). 

Ans~ a__g _ 130. 000 Darls. 

Erfordras för anskaffning av en vält vilket är nödvändigt 

för oljegrusningen. Väl ten omnli.mndes redan för år 1970 men 

kunde inte inrymmas i prograr.u.met. :Dessutom bör den nuvarande 

personbilen Ål 6 ersii ttas med en tinc1amålsenlig bil av far

rnar.'typ för att användas främst av undersökningsgrupperna. 

~ s -t~_fä r ;i vakts tug 017. 

411slag 45.000 mark. 
Besättningen på m/s Briindö eller dess ersiittare är inhyrda 

på Asterholma i en stuga som inte fyller elementära krav. 

BostadBi.trymrnena ombord på m/s Viggen fyller inte heller 

rJinirnifordringar för bo.stacsutryµm1en däi·för föreslås att en 

v8ktstuga uppföres på Asterholrn.a och en på Tennskär invid 

Sirnskäla. Försök har gjorts att lösa frågan på hyresbasis. 

An~~ka:fJning [ty__~and_svt'c.gs_:[är:: ;ia. 

A:Q._§_l ag_ 1. 000. 000 mC!d',~. 

Enligt kontrakt för fttrjan stigA:r bye;gnridskostnaderna på 

varvet till 2.231.000 mark. Härtill kommer kostnader för 

planering och för v:'...s sa navigationshjälpmedel t. ex. radar. 

Med det för 1971 föreslagna anslag·et skulle budgeterade medel 
orn 

/Z. 300. 000 mark fim12.s -Cillgängl.iga v:Llket enligt nuvar2nc1e 

1Jer~c!.kning torde vare:. tLLlfyllest. 

Anskaf:fning av ins_i:"'llE1ept och inventarier. 

~~0:..9.,00 rn~trk. 

Erfordras för anskaf:.ning av teodolit och andra instrument. 
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Inl@3v motorsläde och ny tjänstebåt. 

Anslag 110.000 mark. 

10 Ht. 

I enlighet med landstingets beslut har undersökningar ut

förts angående hydrokopter. 

Härvid har frarako1mni t att en hydrokopter skul

le vara till nytta för skärgården och utgöra en betydande 

säkerhetsfaktor under menföresperioden. För att utnyttjas 

effektivt borde sjöbevaJ:;:ningen handha driften så att den 

kunde flyttas efter hand som menföret utbreder sig över 

skärgården. 

Den nuvarande tjiinstebå ten är plnnerad att användas sorn 

trafikbåt fi)r Simskäla norra skti.rgård. ])å efter hand möjlig

heterna till inkvartering genom gästgiveriernas försvinnan

de rninsks.t i skärgården har det blivit nödvändigt att land

skap sstyrel sens tjänste.bä t kan e:r:Qjuda övernattningsmö jlighe-

ter för minst fyra personer. Vidare bör båten göra sådan 

fart att övernattning vid normala inspektionsresor inte är 

nödvändiga ty en övernattning inne bär att även del av föl

jar1de arbetsdag åtg«3i.r till restid. Ilen nuvarande tjänste,.. 

båtens största :na c;kde1 o.r ligger däri att den i ute e rb ju.der 

mer ti.n två egentiga koJplatser samt att den är så långsa111 

~8~~~~~2:rt~f~g~t8f~~~~~t~~&fi~frii~ J~ ~~~8:sH~:J~€l;l~ ~i;~f~~ t~~1~~fil · 
åe c-ca o ir -pErmanen L orunad ocn SRa.LL sars.Kl..L t provas. 
Anskaffni_pg för bilrc:;g__;Lstret. 
Änslag:)O. uuu rnal.:Jf. · 

:B1
ÖI' bilregistrets och trafikinspektionens lokalfråga har 

redogjorts under 7 Ht.V. Eventuellt kan tillfälliga lös

ningar fordra investeringar i form av flyttbar oarack. För 

ändm11å=.et bör reserveras 30. 000 mark. 

VI. Polisvä~~~~· 

?olisinrä ttnip_g_E?IL.:1:_ Mari ehamn. 

Anskaffning av utrust~jn__g. 

Anslag 5.000 mark. Minskning 8.850 mark. 
=-= ~=·---- -~---· ~--

Erford:::as för anskaffning av nya grodmansdräkter samt utby

te av r:ilrnemaskin för l.öneuträkningar. 

?olisväsendet ~å 1_§.n~~· 

Anskaf~~i~gar till vaktkontor. 

Ansla&, 3.000 i:iark. fiiJ'.lskning 1.000 mark. 

Föredås fö:r anskaffning av en bLi.rbar radiotelefoniutrust

nin~- samt .smärre kompletteringar till Jornala poliskontor. 
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VII. Särskilda anslag. 

. ? ,, () 
10-11 ift. !' 

1o Ht.VII~l" Nåtö och Husö biologiska forskningsstationer samt B;jörkör - naturskj'.:ddsom:ijlde. 

Apsl__§g 38.000 mark. Ökning 24.000 nark. 

Föreslås för följande arbeten: 

Nåtö~Sjöboden och bryggan erfordrar snar reparation. 

Kostnaden beräknas till 8.000 mark. 

Ombyggnaden av ladugården till matsal och föreliisningsrurn 

beräknas till 30.000 ru.2,rk~ varav 10.000 mark upptogs i 

tilltiggsbudget för 1970. Detta ~r beroende om erforderligt 

byggnadslov erhålles av byggnadsnäl!mden i Lemland. 

:Sj örls_(j~. Föreslås 10. 000 mark för arbeten avsBende i huvud

sak lillstugan j bryggan och strand bodarna. 

10 Ht.VII~3. Inköp av jordområde. 

11 Ht. I~ 2. 

Anslag 60. 000 mark. 

Reserveras i'ör inköp av jordområden såsom ett allmänt anslag 

för att Ii1edge inledande av förhaDdlingar. Sedan förhandling

arna lett ti::l ev. resultat skUlle särskilt äskas anslag 

t. ex. i till.S.ggsbudget. Ur anslaget bör dock skälig hand

penning kunn~ betalas. 

11 Huvud.titeln. Understödslån. 
============================= 

I. NQ.Fingarnas :frti.1~_1§:1:1 de. 

J ord]J;ry.ke t oc~1 de s (3 ___ pJp_ä]:.-:_~:pga:t::' __ s_aipj;_ KqJ_opj.s_(ltJ:_()ni3.V~:t::'kSB;.E~-:~ 

h J..e-~ 
~~~ 

~ån=t]r byggande av ~=t_äggningar för vattenfqrsö:f_j_p:!,ng_ (r). 

~~sl~!'?;et oföriindrat 5~og_. 000 mark. 

I rikets budgetförslc:,g har förutsatts att med räntestöd ur 

postbankens medel slrnJ.l bevilj2s lån för byggande av vatten

försörjningsanläggningar till ett högsta belopp om 20.000oOOO 

nark under år ::971. 

JorddiS.J?OSi tionslån.~~(J~)~ 

Anslag 1.100.000 rnark. Ökning 100.000 :mark. 
~===--~" ~==» 

:Med beaktande av kos·:;nadsslegringarna och för att effektivt 

kunna stödja storlel{s::-o,tionaliserj_ng föreslås höjning . 

. Amor:t_er;Lngslån för q:y __ g_t':,@d!de av l~~rutrymmen för lantbru.~~~ 

NO cQ3Jste r. 

Ansla_get oförändrat 4~Q=" 000 mark. 

I rikets budgetförslag för 1970 har räntestöd för lån ur 

postbankens mede1 för byggande av lo,gerutrymmen för lant

bruksprodukter förutsstts ett lånebelopp om 2,5 milj.mk. 
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11 Ht. I~ 7. 

11 Ht. I~ 8. 
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Fisket. 

Lån för främjande av. ;fiskhushållningen (r )..!. 

Anslag -- mark. 

Kvarstående reserverade medel anses vara tillfyllest för 

att täcka behovet även under år 1971. 

Skogsbruket. 

Lån för skogsförbättringsarbete~. 

AnslG~ 85. 000 nark. 1:1:Ln=§]fning 10~.:.. 

Föreslaget anslag torde vara t2..llfyllest för att täcka 

behovet. 

Övriga J?ätl1~. 

Lån för främjande _§.V_pem- och småindustrin (r). 

Anslaget oförändrat ioo.ooo ~a~k. 
Såsom framgått har den direkta långivningen ur statens me

del för främjande av industrj_ ersatts med räntestödsystemet. 

Sru:::J.tidigt planerar nan att understödet för näringsverk

sarnhe ten inom utvecklingsområdena helt skall övertagas av 

den under bildning varande Utvecklingsfonden Ab. 

Fullt utbyggd korn11er fonden att ha ett aktiekapital om 

500 milj. mark. Direkt ur riksbudgeten avser staten att 

såson1 aktiekapital satsa 30 nilj. mark årligen under fem 

år. Av aktiekapitalet i övrigt förutsättes inrättningar så

som. Postbanken och Folkpension sans tal ten tillsammans med 

staten inneha r,1in st 50 % av aktiekapitalet, medan resten 

skulle övertagas av i första hand kommuner, banker och andra 

än statliga bolag. 

Fonden avser också att eIJittera obligationslån för att 

öka sina riledel för utvecklingsverksamheten. 

För utvecklingsstödet inom landskapet bör landskapet 

ha E1öjlighet att väl~]a ett alternativ som bäst kan anpassas 

till förhåliandena här. I andra sami~ianhang då staten bildat 

särskilda lånefonder har för landskapets del ansetts ända

målsenligt att fortsättningsvis bevilja medel direkt genom 

ordinarie budgeten till belopp vilka motsvarat landskapets 

andel av de ur fonden årligen utgivna summorna. Denna prin

cip anser landskapsstyrelsen även nu tillämpbar, då speciellt 

för landskapet knappast är realistiskt att tänka sig en sär

skild U-fond. 

Under en övergångsperiod får man räkna rJed att stödåt

gärderna genmJ statsbudgeten komner att löpa parallellt med 

utvecklingsfondens men successivt 1~1inska. 
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Då fonden kan inleda sin verksamhet tidigast under se-

nare hälften av år 1971 föreslås i statsbudgeten att 15 
milj. Elark av detta års statliga insats utges såsom lån med 

låg ränta. 

Landskapsstyrelsen har föreslagit att tills vidare upp

tages samma bel opp s OE1 före gå en de år då frågan tills vidare 

är öppen om utvecklingsstödets utgivning och belopp och ev. 

i komr:mnde tilläggsbudget taga upp frågan på nytt. 

Ett annat problem av principiell natur har landskapssty

relsen ställts inför vid beviljande av stödåtgärder för in

dustrin. Tidigare har allr,1än t f öru tsa tts att inom landska

pet kunde ifrågakornma industrier av typ hem- och småindustri~ 

vars kapitalbehov icke vore så stort. Landskapets beräknade 

andel av de i ri'ket upptagna anslagen har i dylika fall varit 

i stort tillfyllest och därmed kunnat nås åsyftad effekt. 

Vid grundande av större industrier för vilka stödåtgärder 

ligger ino11.1 landskapets kor.rpetens erfordras dock sådana suw

rnor? so"ll nornal t icke anses kunna upptagas i landskapets 

budget. Även oo landskapet sålunda borde kunna taga upp 

dylika an slag i årsstaten uppkornner dessa frågor tidvis 

och .fordrar då så snabba åtgärderi att de icke kan beakt2s 

t. ex. i fråga om lagstiftning eller vid begäran om förskotts

anslag. Landskapsstyrelsen anser att dessa frågor måste lö

sas från fall till fall och att man kan vara tvungen att 

acceptera att stödåtgärderna sökes hos statliga kredi tinst2n

ser. Avgörande ur kmapensati onssynpunkt bör emellertid vara 

att någon dubblering icke kommer i fråga och ej heller gtt 

den rned offentliga E1edel sai~1manlagt tillskjutna andelen över

stiger den medgivna procentsatsen för vederbörande företags 

in ve s te:ring. 

Ar10rj;erin gslån .[ör ~:risrnens främjapd e. 

Anslaget oförändrat .z99_. 000 mark. 

I rikets budget ges lån för turismens främjande för speciel-

la ändamål så.son för båttrafik. ,_" 

Lån fJ2l' kraftutbyggna~ (r}. 

~A.nslag 500. 000 ma:i;k., 

: • f . .. _ ... 

Säkerställandet av kraftförsör jningen för ltland har möjlig-
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gjorts genom att statsrådet beviljat importlicens av el

energi från Sverige. Alan1s Kraftverksaktiebolag har teck

nat avtal om beställning av den erforderliga kabeln. Den~ to-

tala kostnaden nä~ projektet är genomfört ligger i storleks

ordningen ..L'.) milj. m2rk. De knappc:, utvecklingslåneanslagen 

behövs för andra insc::~tser och torde för övrigt inte vara 

avsedda för dett.a sls.gs basinvesteringar. Nämnas kan att 

staten .i budgetförslaget upptagit lån för byggande av vat

tenkraftverk inom utvecklingsosrådena. 

Kraftverksbolaget komuer för finansieringen att ställas 

inför stora sv8righeter om insatsen skall kunna slås ut över 

tillräcl<::ligt lång tid och förhöjning av strömpriset undvikas. 

Vid beställningen av kabeln har kraftverket beviljats en 

leverantörskredit på 7 år 1 på 60 % av kostnaden och med 

årliga avbetalningar. Frågan or:i ev. s ta tsbid rag är tills 

vidare oklar men koEw:ier upp· till behandling inom kort. Kre

di truöjligheterna är begränsade och i varje händelse kan 

icke längre lånetider påräknas. Ålands Kraftverksaktiebolag 

är därför i behov av betydande kapitaltillskott under åt

minstone de närmaste 7 åren. Erforderligt belopp beräknas 

uppgå till 1. 000. 000 rnaxk per år. JVled beaktande av de stat

liga investeringarna i kraftverksbolag och kraftverksbyggen 

bör landskapet ha f ori:c1ell rätt att på enahanda sätt stöda 

kraftverksbolaget då denna åtgärd 9 liksom de statliga in

satserna1 syftar till att säkerställa elkraftförsörjningen 

och hålla strömpriset på skälig nivå. Elkraftförsörjningens 

betydelse frarahålle s även i rikets u tvecklingsdeleggti;öns, 

betänkande varvid dock bl.a. förutsättes att elkraftprodu

center och distributörer bör bilda större ekonomiskt bär
kraftiga enheter. 

I den i~1ån kraftverksbolaget för finansieringen av elk_raft-

utbyggnaden är i behov av finansieringstillskott föreslås 

att landskapet skall kunna utgiva lån till ett högsta belopp 

om 500. 000 r.:iark år 1971. Räntesats och amorteringstid bör 

bli beroende av vad son staten i motsvarande fall medger. 

Med hänvisning till ovanstående bör det tidigare upptagna 

räntestödet under 9 Ht.1~10 utgå. 

I I I • Sär,._filfi~a an sl a_fu~ 
Bos t0d slån ( r) . 

A:nsl2~_2.500.000 r:iark. ~~O mark. 
Med beal~tande av att i rikets budgetförslag avses att utgi-
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vas lån till ett belopp om 520 milj. mark föreslås 2,5 milj. 

mark. 

11 Ht.III~3. Av i:gy_.§J-idvårdslagsj2..=;tjptn~en förutsatta lån (f). 
Anslag 25. 000 mark. Ökning 15. 000 rJark. 

Då antalet sökande synes öka och då ytterligare anslaget 

avses användas för lån för arbetsvård och studielån för 

invalider föreslås en höjning. 



Bilaga I Ordinarie utgifter 1969-71. 

.Avd. I och av-
gifter av skatte-
natur 

2 Avd. I Inkomster från 
landskapets sjuk-
vårds inrättningar 

5 1vd. I Inkomster av 
blandad natur 

4,Avd.I ErsättT1ingar av 
1rnmmuner m. fl. 

bokslut 
1969 
mk 

265.416 

1.636.748 

833.104 

140.954 

Avd.I Inkomster av un-1.907.572 
derstödslån. 

6 Avd. I Finansierings- 28.487.295 
inkomster 

Ht Landstinget 295.392 

I Allm. landstings- 295.392 
kostnader 

2 Ht Landskapsstyrelsen 1.151.562 

I Centralförvalt- 1.151.562 
ningen 

3 Ht Polisväsendet 1.219.931 

I Polisinrättning- 683.063 
en i Mari ehamn 

II Polisväsendet på 536.868 
landet 

4 Ht Hälso- och sjukvår-6. 248. 230 
den 

I Allmän hälsovård 38.338 

II Ålands central- 3.907.271 
sjukhus 

I:tI Ålands central- 894.871 
sanatorium 
Ålands tuberkulos- 88.057 
byrå 
Kumlinge Sjukstuga) 8.523 

Särskilda anslag 1.311.167 

Grund bud
get 1970 

mk 

258.000 

1. 74 7. 100 

1.356.410 

101. 000 

2.310.000 

36.910.304 

374.605 
374.605 

1.179.259 
1.179. 259 

1 . 281. 813 
712.256 

569.557 

7.135.138 

55.534 
4.454.245 

1.031.480 

99.959 

13.820 
1.480.000 

Förslag 
1971 

mk 

270.000 

2.221.000 

1.150.810 

121.000 

2.310.000 

39.754.555 

374.511 
374.511 

1.236.928 
1.236.928 

1. 371. 284 
776.084 

595.200 

Ökning + 
Minskn.

mk 

+ 12.000 

+ 473.900 

- 205.600 

+ 20.000 

+2844.251 

94 

+ 57.669 

+ 89.471 

+ 63.828 

+ 25.643 

8.164.14L +1029. 004 

93.437 + 37.903 

5.185.039 + 730.794 

1. 208. 732 + 177.252 

108.934 -1- 8.975 

13.820 

1.568.000 + 88.000 

% 

5 

27 

15 

20 

8 

5 

7 

14 
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bokslut Grund bud- Förslag Ökning -}- % 
1969 get 1970 1971 JViin s kn . --
mk :mk mk mk 

Ht Undervisnings- 6.960.336 7.996.439 9.135.169 +1138.730 -14. 
och bildnings- ===~=--

v~i.sendet 

I Ål.ands 1yceum 819.296 984.938 1. 20 5. 045 + 220.107 

II Folkskolväsen- 3.136.370 3.509.408 3.752.757 -!- 24-3. 349 
c1et 

III Al ands Sjöfetrts- 247.444 343.663 338.589 5. 07 4. 
Jä:cove:rk 

Dl Ålands Tekniska 307.335 354.869 386.710 + 31. 8L~ 1 
skola 

V Ålandi:i Sjömans- 388.557 505.505 538.933 + 33.428 
akola 

VI Ålands yrlcesskola 912.899 1.041.301 1. !~94. 666 -i- L~53 • 365 
VII JJidrag till lands- 273.036 318.000 345.000 + 27.000 

skapets enskilda 
läroanstalter 

III ÅlaJ1ds 1 an tro.anna- 61.636 75.758 82.894 -:- 7. ·136 
skola 

IX Ålands kvinnliga 51.406 61. 097 64.477 -·l- 3.380 
hemslöjc1sskola 

X Ålands husmoders- 60.071 68.797 74.772 + 5.975 
skola 

Fornm.i:nnesvården 139.405 165.368 197.019 -I- 310651 
XII :Sib1ioteksverk- 156.711 170.585 171.157 + 572 

s a'Jlh eten 
III Särskilda anslag 406. 160 397.150 483.150 + 86.000 

Nä:cingarnas 
j2:1de 

främ-1.834. 147 3.185.191 3.66?~75~ + 477.566 15 

;-
Jo::':'db:ruket och 531.100 1.550.193 1.603.095 52.902 J.. -!-
dess binäringar 
s ~)1] i; lr , • ··'-0.LOnlsa-
-~.i.onsve::-ksamheten ,, 
al ands :Cörsöks- 76.005 82.889 91.823 + 8.934 
s-~atj_on 

597.796 593.687 648.127 + 54. 44.0 
437.989 583.922 784.212 + 200.290 ,_ 

V Övr5.ga ·näringar 191.256 374.500 535-500 + 161.000 

Kon::nunikations- 5.072.148 5.669.849 5.911,!035 + 24-1. 686 A 
Väsendet 

Arbetsledning 225.887 286.241 307.381 -:- 2 'i. 140 
Väghållningen 4.041.229 4.428.000 4.695.000 + 267.000 
Skärgårdskommu-
Ilikationerna 

425.649 510.000 440.000 70.000 



~ 1J . ., 
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-· 3 -
bokslut Grund bud- Förslag Ökning + c;f ;o 

1969 get -1970 1971 r.1inskn.-
mk mk mlc mk 

,--;T 
J. V VägavO.e lningen,s 293.731 335.000 350.000 + 150000 

t:.\,r/?:g:12,der och 
inventa::::'ier 

V St:rskilda anslag 86.249 110.608 118. 654 + 8.046 

Ht Sociala uppgifte::r:· =·2_9 ~J-§.71._ ... ~. 2:.~-".-~Z..9 __ . t.J~1S3 ~s22 + 129.319 13 
T Särskilda anslag 490.572 857.800 950,800 + 93.000 

för Ewcj_a1a ända-
n:: i\ 1 a,..._ 

II Arbetsförmedli~gs- 109.299 '13 .. l 0 120 i 67' 4-39 ·!- 36.319 
och yrkesväglec1-
ningsver~{samheten 

:a:-:; :Diverse anslag 2. 1.2~ ~J4 7 _g.!-~g ~~:-?~Q. 0 -~-~ ~~t2~2 QQ 65.000 - ') 
L. 

I Pensione:r.' och av 1. 875 0 978 1. 940 ·> 000 2.335,000 + 395.000 
12::LC'..S~{8_,}_JG-C :L c,;en-
skap av arbets-
givare eT1agc1a 
sociala utgifter 

II Särskilda anslac 255. 'i69 968.500 508.500 460.000 

Ht Inver:teTingsut- 2. 3~Q. 11,§. 6. 178.100 2~~S:9~ 80Q 918.300 -15 
gifter 

I Landskapsstyrel- 82.855 30.000 30.000 
sen 

II Hälso- och sjuk- 266.304 422.850 210.500 212.350 
vårr.en 

rn Undervisnings- 605.746 1.548.400 778.800 769.600 
C' r::~ :') j_ :i 0.:-:: i.Y'g ,s ~-
väsendet 
"J"' . främ- 17.013 235.000 309. 500 + 74.500 i., ur:.:ingarnas 
~arde 

'T Zo111r:::.unika ti o:as-- 2.277.728 3.870.000 3.785.000 85.000 
vELh t::ndo~c 

VI PoliEiv2.s 2ndet 25 .. 548 17.850 8.000 9. 850 
Särskn_d'.1 anslag 5'1·. 920 54.000 138.000 + 81/-. 000 

U11c12rotö~sl~t:r1 ~4.3_s.5- _!5_~J 8 ~ . 0 Q.Q_ 6. 15 0. 000 + 965,000 -I·; 
j _: 

T När i.:ngarnas f räm- :.000.040 2.575.000 3.025.000 450., 000 + 
janc~e 

Dnri e'1~ri ,..,,1 -i no·o-- ,,_ ~.,~ v -D .. -..!.. '.::::>0 6.525 400.000 400.000 
ocn oilC.nings-
Väsendet 

Sä:cskiJ.da anslag 1.013.150 2.210.000 2.725.000 -l- 515.000 

Finansier:Lng.s- =22~ 600.000 =2 QQ°o-QgQ~~ 
utgi:ner 

..., ____ '"'"'"·'""""""'-~,...--.... 

:l\.YJ:>i:lkn5.:::1gs- och 398 600.000 600.000 
.C'Cl, 11 ··1- ni 1 ..;__ ,, k~ -P . .L e-.-. 

"_.._ JV L· .. L'b-1__!_ l1 -·..:.... 



PRINCIPBUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 
OMFATTANDE EXTRAORDINARIE ANSLAG OCH STÖRRE 
INVESTERINGAR UNDER PERIODEN 1971-1976. 

i--:-AND-AM-,; L I 2 • B E R A K N A D E K 0 s T - 3. TIDSPERIODEN UNDE~ VILKEN ANSLAG 
I ~ADER TOTALT DAR EJ 
IARLIGA BEHOVET ANGES 

~~~l-M_l_L_J.MK (1970) 

EXTRA 0 R D I N AR I EAN s LAG--~- I 
PROJEKT -77 

SJALVSTYRELSEGÅRDEN 
0 

ÄLANDS TURtSTHOTELL INKL. 
VÄRME CENTRAL I 

I 0 

AL ANDS MUSEUM 0. ÄMBETSBOSTAtj 

BYGGNADER FÖR SJÖFARTSUN-
DERVISNING(TEKN.SKOLAN 0. 
SJÖMANSSKOLAN 9 0MBYGGN.FÖR 
SJÖFARTSLAROVERKET) 

0 

AL ANDS YRKESSKOLA 9 I NTERNt''IT 

FtSKODLINGSANSTALT 

TULLHUSET I ECKERÖ 9 OMBYGGN. 

N ÅL.KRAFTVERKS AB FÖR EL
KRAFTÖVERFÖRl NG 

I 
I 

I 

I 
ORDINARIE OCH ENSKILDA MEDEL! 

KoMMUNALLAKARSTATION 1 LÅN, 
BIDRAG I 

N ÅL.SJÖFARTSLAROVERK9DEL OM-
GYGGN. 

ÅL. YRKESSKOLA(ETAPP I I I) 
( I NI~ L , SJÖMANS SK 0 L • UNDER V 0 ) 

10,o 

1 ·1 '0 

3.2 

6,1 

1 i 0 

1985 

o,5 

o,3 

3,o 

24,2 

EJ PREC. 

EJ PREC. 

ERFORDRAS BETECKNAT MED 

1971 1972 1973 1974 1975 

--r 
I - --

I I I 

I 

l l I I I 
I 
I 

1 

I I I 
I 

I I 
I i I 

---+--
! 

1976 

/ 

' 

I 

1977 EL. 
SENARE 

--· 

--

c"' 
/-!. 
ca 



AL.HANDELSSKOLA,NYBYGGN.EM 

ÄL.LANTMANNASKOLA 9 MASKINHALL 
LADUGÅRD 

ÅL.FÖRSÖKSSTATION,UTBYGGN. 

GRUNDSKOLAN,BYGGN.BIDRAG 

BIBLIOTEKSBUSs,EM 

REGIONPLANERING EM O.ORD. 

ELKRAFTUTBYGGNAD,LÅN 

INVESTERINGAR I NÄRINGSLIVET 

FÖRVÄRV AV OMRÅDEN FÖR NATUR-
VÅRD O.TURISM AV SKARGÅRDS
STIFTELSE 

N SÄRSKOLAN,BIDRAG O.LÅN 

N ÅLDRINGSVÅRD 9 LÅN FÖR BYGGN. 

N HAMNBYGGEN 9 LÅN 

FÖRSTÄRKNING AV LANDSVÄGS
BROAR 
FÄRJSUNDSBRON 
0EGERSUNDSBRON 

BYGGN.FÖR KOMMUNIKATIONSVA~ 

(BILGESIKTN. 9 VERKSTAD 9 LAGER 9 

GARAGE) 

VÄGBYGGNADSARBETEN 

NORRA SUNDSVÄGEN 

ECKERÖ 

GÖLBY-NÄFSBY 5 KM 

JÄRSÖ-ESPHOLM 

MP1R I EHAMN-GODBY 

2,o 

0,3 

0,25 

2,0 

0, 1/ÅR 

7,o 

0,2-0,3/ÅR 

0,5 

( 1 '2) 

1 '3 
1 '5 
2,o 

2,5/ÅR 

0,5 

0,5 

1 9 6 

1'8 

1971 

,__ 

L 1974 I 1975 \ 197,§j 

I \ I 
1972 1973 

I 
l 

I I I I I 

1 q':P" EL. 
SENARE 

--1~·---i.- --·-- ----:----, -

·- ! I ! 
~- -- t -- - --- --- ---r----
.-----! I 

I· I 
1.-
1 

Il 
!1 -, 

--~~--~-;.~~-~---,1----,~~-~ 

··--·---+=--·--, -·-+-------'-- ·=t I : - - ---·------.+-----", 

I ; --
1 ·-·-··---+ __ _L __ 

. I I I I w 
~ 

~ 



. 1 :;· { 1 

-

Is 

Po 

AKSÖ 9 KOMMUNALFÄRJA 1 BIDRAG 

8 
o .., o .. I 

STAD- ALIS-~KARPNATO i ~--~-

VÅ RDÖ TRAF I KPROJEKT( I Nl<L. 
Hu VJMELVIK FÄRJFASTE 3,5 
BR 0 + VÄG TILL NöTä,FöGLÖ ·-

BR DÅNÖ 1 GET r, i 
0 TILL 

LAN DSVÄGSF{\RJ/\ c 2,3 -
FAR JOR OCH ANSLUTNl,NG 

' 

St 

BR 

MSKALA 

I -
0 

ÄNDÖ-8JÖRNHOLMA-ÄVA 
FÄ RJA 1 VÄG 

Ju RMO 

8J ÖRKÖ 

N POL ISHUS 

N KAS TELHOLMS F 0 R N M I N N E S 0 M R ÅD E 

· 1 :n::::: I " -i'::ff) I -,,f 
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LJ7DP.AG UR REGERINGENS PROPOSITION 

ANG. STATSFÖRSLAGET FÖR 1971. 
28.39 

BILAGA i I I 

0 

39. VISSA ÖVERFÖRINGAR TILL LANDSKAPET ÄLAND 

KAPITLETS RUBRIK HAR ÄNDRATS. 

30. SKATTEEKONOMISK UTJÄMNING ÄT 

LANDSKAPET ÅLAND (FÖRSLAGSANSLAG) 

PÅ GRUND AV KOSTNADSSTEGRINGEN 

FÖRESLÄS ETT TILLÄGG AV 1.500.000 

31. EXTRA ANSLAG ÄT LANDSKAPET 

ÅLAND (FÖRSLAGSANSLAG) 

FÖR EXTRA ANSLAG SOM BEVILJAS 

LANDSKAPET ÅLAND ENLIGT SJÄLVSTYREL-

MK UNDER MOMENTET. SELAGEN DEN 28 DECEMBER 1951 FÖR Å
ÅR 1971 (FÖRSLAG) •••. MK 32.500.000 'LAND (670/51) FÖRESLÄS 3.000.000 MK 

H 1970 (STATSFÖRSLAG)MK 31.000.000 
n 1969 (BOKSLUT) ••• MK 28.423.282 

UNDER MOMEMTET. 

ÅR 1971 (STATSFÖRSLAG) MK 3.000.000 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

ENLIGT DE UPPSKATTNINGAR SOM HAR FRAMLAGTS I DEN EKONOMISKA ÖVERSIKTEN 

-VÄXER DEN INHEMSKA BRUTTOPRODUKTENS VOLYM UNDER 1970 MED 6 9 5%; UNDER 

1971 BERÄKNAS TILLVÄXTTAKTEN SJUNKA TILL UNGEFÄR 5% 9 

-ÖKAR EXPORTVÄRDET FÖR VAROR OCH TJÄNSTER 1970 MED 18 % OCH FÖLJANDE ÅR 

~ED 12 %. MOTSVARANDE IMPORTVÄRDE ANTAS STIGA MED 22 % OCH 13 %. BYTES

BALANSEN RESULTERAR 1970 I ETT UNDERSKOTT OM UNGEFÄR 370 MMK; NÄSTA ÅR 

13ERÄ!<Nl\S UNDERSKOTTET UPPGÅ TILL DRYG,T 500 MMK 1 

-VÄXER :NVESTERINGSVOLYMEN 1970 MED 11 % TACK VARE DEN ALLTJÄMT STARKA 

ÖKNINGEN AV HUSBYGGNADSVERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA I MASKINER OCH 

APPARATER. ÅR 1971 SJUNKER INVESTERINGARNAS TILLVÄXTTAKT TILL UNGEFÄR 

HÄLFTEN AV DETTA ÅRS 1 

-STIGER DEN PRIVATA KONSUMTIONENS VOLYM INNEVARANDE ÄR MED 6,5 % ELLER 

~~n~ARE 3 PROCENTENHETER MINDRE ÄN 1969. NÄSTA ÅR VÄNTAS TILLVÄXTHASTIG

~ETEN SJUNKA NÄGOT. 

-6KAS SYSSELSÄTTNINGEN 1970 MED EN DRYG PROCENT OCH ARBETSLÖSHETSGRADEN 

GdU!Ji<'.':R FRÅN 2 9 8 % ÅR 1969 TILL 1 9 9 % INNEVARANDE ÅR. EMIGRATIONEN VÄN-· 

TAS FÖRBLI OMFATTANDE BÄDE I ÅR OCH NÄSTA ÅR, MEN TILL FÖLJD AV DEN BE

TYDANDE STRUKTURARBETSLÖSHETEN BERÄKNAS ARBETSLÖSHETSGRADEN OCKSÅ 1971 
UPPGÄ T!LL 1 9 9 %, 
~FÖRUTSÄTTS DEN GENOMSNITTLIGA TILLVÄXTEN ARBETSPRODUKTIVITETEN ~ÅVÄL 

INNEVARANDE ÅR SOM NÄSTA ÅR ÖVERSTIGA 5 %9 

TIGER KONSUMENTPRISERNA ÅR 1970 MED KNAPPT 3 % I FÖRHÅLLANDE TILL 1969; 
OM LÖNTAGARNAS FÖRTJÄNSTNIVÄ UNDER 1971 STIGER UNGEFÄR LIKA MYCKET SOM 

1970, DVS. MED 7,5 %, OCH OM MAN BORTSER FRÅN HÖJNINGAR AV DE OFFENTLIGA 

PRISERNA, AVGIFTERNA OCH TARIFFERNA, VORE KONSUMENTPRISINDEX NÄSTA ÅR 



2. 
I MEDELTAL 2,5 %.HÖGRE ÄN 1970. LÖNTAGARNAS REALA FÖRTJÄNSTER, VILKA 

INNEVARANDE ÅR ÖKAR MED 5 %9 SKULLE UNDER DESSA FÖRUTSÄTTNINGAR STIGA 

UNGEFÄR LIKA MYCKET ÅR 1971. 
UPPSKATTNINGEN AV UTVECKLINGEN BjSERAR SIG PÅ ÖVERSIKTEN NÄRMARE 

ANGIVNA PROGNOSER FÖR EXPORTEFTERFRÅGANS OMFATTNING ÄVENSOM FÖR EXPORT

OCH lMPORTPRISERNAS UTVECKLING I ÅR OCH NÄSTA ÅR. IMPORTPROGNOSEN OCH 

BL.A· UTVECKLINGEN AV DEN DÄRAV BEROENDE BYTESBALANSEN INNEHÅLLER MÅNGA 

OSÄKRA FAKTORER, BLAND VILKA SÄRSKILT KAN NÄMNAS, ATT STÖRSTA DELEN AV 

DE INKOMSTPOLITISKA AVTALEN FÖR 1971 ÄNNU ÄR ÖPPNA. DE BUDGETPROPOSl-

TIONEN FÖRESLAGNA HÖJNINGARNA AV ACCISERNA, AVGIFTERNA OCH TARIFFERNA 

BERÄKNAS JÄMTE FÖLJDVERKNINGAR LEDA TILL ATT KONSUMENTPRISINDEX STIGER 

MED 0,2 %. OM LÖNEINKOMSTERNA OCH ÖVRIGA INKOMSTER ~KAR VÄSENTLIGT MERA 

ÄN PROGNOSERNA FÖRUTSÄTTER 9 BLIR FÖLJDEN EN BETYDANDE STEGRING IMPORT-

ÖVERSKOTTET. DETTA KAN LEDA TILL ATT ÅTGÄRDER I SYFTE ATT DÄMPA EFTER

FRÅGEÖKNINGEN MÅSTE VIDTAS 9 VILKET INNEBÄR ATT OCKSÅ DE TILLVÄXTSIFFROR 

SOM BELYSER DEN REALEKONOMISKA UTVECKLINGEN KAN VISA SIG VARA F~R HÖGA. 

1. ALLMÄN ÖVERSIKT 

DE VÄSTLIGA INDUSTRILÄNDERNA FORTGICK DEN UPPGÅNGSKONJUNKTUR 9 SOM 

BÖRJADE MITTEN AV 1967 9 TÄMLIGEN STARK ÄNNU UNDER FÖRRA HÄLFTEN AV 

1969. VOLYMEN AV OECD-LÄNDERNAS SAMMANRÄKNADE INHEMSKA BRUTTOPRODUKT VÄX 

TE SENASTE ÅR ENLIGT FÖRHANDSUPPSKATTNING MED 4,9 % MOT K~APPT EN PROCENT 

ENHET MERA ÅRET FÖRUT. TILLVÄXTHASTIGHETEN VÄNTAS INNEVARANDE ÅR SJUNKA 

MED DRYGT 1,5 PROCENTENHETER l FÖRHÅLLANDE TILL SENASTE ÅR OCH ALLTSÅ 

UPPGÅ TILL DRYGT 3 %. EN AV HUVUDORSAKERNA TILL ATT TILLVÄXTTAKTEN MINSKA 

AR DEN NEDGÅNGSPERIOD SOM BÖRJADE I FÖRENTA STATERNA MITTEN AV 1969; 
UNDER DET SISTA KVARTALET 1969 OCHDET FÖRSTA KVARTALET 1970 HAR TOTAL

PRODUKTIONENS VOLYM I FÖRENTA STATERNA T.O.M. SJUNKIT. 

DEN VÄSTEUROPEISKA KONJUNKTURBILDEN AVVIKER NÅGOT FRÅN KONJUNKTUR

UTSIKTERNA FÖR HELA OMRÄDET. ÅR 1969 VÄXTE DE EUROPEISKA OECD-LÄNDERNAS 

TOTALPRODUKTION DRYGT EN PROCENTENHET MERA ÄN ALLA QECD-STATERs; INNE

VARANDE ÅR ANTAS NEDGÅNGEN I TILLVÄXTTAKTEN BLI EN HALV PROCENTENHET 

MINDRE ÄN PROGNOSERNA FÖR HELA OMRÅDET FÖRUTSÄTTER. DE EUROPEISKA OECO

LÄNDERNAS PRODUKTION BERÄKNAS SÅLUNDA 1970 ÖKA MED 5 %9 VILKET ÄR EN 

PROCENTENHET MINDRE ÄN 1969, MEN UNGEFÄR LIKA MYCKET SOM DEN GENOMSNITT

LIGA STEGRINGEN ÅREN 1968/58. DE OLIKA LÄNDERNAS KONJUNKTURBILD ÄR SÅ

TILLVIDA ENHETL1G 9 ATT DEN INHEMSKA BRUTTOPRODUKTENS TILLVÄXTTAKT INNE

VARANDE ÅR VÄNTAS AVTA I SÅ GOTT SOM ALLA LÄNDER. UNDANTAG UTGÖR EMELLER-

TID ITALIEN OCH STORBRITANNIEN 9 VILKA LÄNDER TOTALPRODUKTIONEN ANTAS 

STIGA MERA ÄN ÅR 1969. 
KONJUNKTURUTVECKLINGEN I OECD-LÄNDERNA PÅVERKAS UNDER SENARE HÄLFTEN 
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3. 
I AVGÖRANDE GRAD AV FÖLJANDE TRE FAKTORER. AV 1970 OCH UNDER 1971 

1. I VILKEN MÅN DE FÖRENTA STATERNA GENOMFÖRDA SKATTELÄTTNADERNA 
I SYFTE ATT STIMULERA DEN PRIVATA KONSUMTIONEN OCH DE FEDERALA INKOMST
ÖVERFÖRINGARNA TILL HUSHlti.EN EFTER MITTEN AV INNEVARANDE ÅR FÖRMÅR IN
VERKA HÖJANDE PÅ PRODUKTIONENS TILLVÄXTTAKT UTAN ATT PRISNIVÅN SAMTIDIGT 
STIGER ALLTFÖR MYCKET. 

2. I VISSA VIKTIGA OECD-LÄNDER HAR UNDER ~NASTE TID DEN SYNNERLIGEN 
STARKA UPPGÅNGEN I PRISNIVÅN LETT TILL ATT MAN HAR VARIT TVUNGEN ATT 
TILLGRIPA ETT FLERTAL ÅTGÄRDER I SYFTE ATT BEGRÄNSA PRODUKTIONSTILLVÄXTE 
0E NÄRMASTE KVARTALENS KONJUNKTURUTSIKTER PÅVERKAS I HÖG GRAD AV HURUVI 
DA DE REDAN VERKSTÄLLDA ÅTGÄRDERNA ÄR TILLRÄCKLIGA FÖR ATT BEGRÄNSA PRIS 
STEGRINGARNA ELLER OM MAN I OLIKA LÄNDER BLIR NÖDSAKAD ATT YTTERLIGARE 
TILLGRIPA NYA RESTRIKTIVA MEDEL FÖR ATT HEJDA INFLATIONEN. 

3. DEN HÖGKONJUNKTUR SOM HAR FORTGÅTT TÄMLIGEN LÄNGE I OECD-LÄNDERNA 
HAR LETT TILL ATT PRODUKTIONSKAPACITETEN ÄR FULLT UTNYTTJAD PÅ FLERA 
VIKTIGA OMRÅDEN. AVSKAFFANDET AV HÄRAV FÖRANLEDDA FLASKHALSAR I PRODUK
TIONEN SKULLE FÖRUTSÄTTA EN AKTIV INVESTERINGSPOLITIK I MÅNGA LÄNDER. 
STRÄVANDENA ATT ÖKA INVESTERINGSVERKSAMHETEN KAN DOCK LEDA TILL NYA 
INFLATORISKA IMPULSER. DET ÄR DÄRFÖR MÖJLIGT ATT MAN I MÅNGA LÄNDER NÖ
JER SIG MED RELATIVT LÅGA TILLVÄXTSIFFROR FÖR TOTALPRODUKTIONENS VOLYM. 

QECD-LÄNDERNAS EXPORTVÄRDE BERÄKNAS INNEVARANDE ÅR ÖKA MED MERA ÄN 
13 %; ÅR 1969 VAR MOTSVARANDE ÖKNING DRYGT 2 PROCENTENHETER STÖRRE. 
SKATTNINGEN AV EXPORTTILLVÄXTEN PÅVERKAS EMELLERTID I AVGÖRANDE GRAD 
AV HURUVIDA MAN HAR LYCKATS FÖRUTSE KONJUNKTURUTVECKLINGENS RIKTNING 
FÖRENTA STATERNA SÄRSKILT UNDER SENARE HALVÅRET 1970. OM DET INTE ÄR 
MÖJLIGT ATT STIMULERA TOTALPRODUKTIONENS TILLVÄXTTAKT I FÖRENTA STATER
NA UNDER INNEVARANDE ÅR, KAN QECD-LÄNDERNAS EXPORTTILLVÄXT UNDER SENARE 
HÄLFTEN AV 1970 OCH FÖRRA HÄLFTEN AV 1971 BLI ~INDRE ÄN I DET FÖREGÅEND~ 
HAR FÖRUTSATTS. 

TROTS ATT QECD-STATERNAS ALLMÄNNA KONJUNKTURBILD FÖRSÄMRAS NÅGOT INNE
VARANDE ÅR OCH UNDER FÖRRA HALVÅRET 1971, ÄR SITUATIONEN DOCK FRÅN FIN
LANDS SYNPUNKT SETT RELATIVT FÖRDELAKTIG. FÖR DET FÖRSTA VÄNTAS PRODUK
TIONSTILLVÄXTEN I STORBRITANNIEN INNEVARANDE ÅR STIGA TILL DRYGT 2 %, 
VILKET ÄR UNGEFÄR EN HALV PROCENTENHET MERA ÄN ÅR 1969, EHURU MINDRE ÄN 
1968. FÖR DET ANDRA FORTGÅR ÄNNU DEN STARKA TILLV~XTEN I EFTERFRÅGAN 
PÅ VÅRA VIKTIGASTE EXPORTPRODUKTER. ÄTT PRISNIVÅN I OLIKA LÄNDER HAR 
STIGIT KRAFTIGT UNDER DE SENASTE ÅREN 9 HAR FÖRBÄTTRAT VÅRT RELATIVA 
KONKURRENSLÄGE 0 FINLAND FÖREFALLER DÄRFÖR ATT HA MÖJLIGHETER ATT ÖKA 
SINA MARKNADSANDELAR FÖR FLERA EXPORTPRODUKTER SÅVIDA PRODUKTIONSKAPACl
TETEN RÄCKER TILL. TILL FÖLJD AV PRISNIVÅNS UPPGÅNG I MARKNADSEKONOMIER
NA HAR VÅRA EXPORTPRISER PÅ VÄRLDSMARKNADEN STIGIT SYNNERLIGEN KRAFTIGT 
UNDER DE TVÅ SENASTE ÅREN. SENASTE ÅR FÖRBÄTTRADES VÅRT BYTESFÖRHÅLLANDE 
MED UTLANDET MED NÄRMARE 1,5 PROCENTENHETER; INNEVARANDE ÅR BERÄKNAS 
BYTESFÖRHÅLLANDET FÖRBÄTTRAS NÄSTAN LIKA MYCKET. DET ÄR EMELLERTID SKÄL 
ATT FRAMHÅLLA, ATT UTÖVER REDAN ÖVERENSKOMNA EXPORTPRISSTEGRINGAR INGA 
SÅDANA FAKTORER, SOM SKULLE GE EN MÖJLIGHET TILL MER BETYDANDE NYA FÖR
HÖJNINGAR AV EXPORTPRISERNA, FÖR NÄRVARANDE ÄR I SIKTE. 

TILLVÄXTEN I DEN INHEMSKA BRUTTOPRODUKTEN TILL PRODUKTIONSKOSTNAD, 
SOM 1969 I FINLAND UPPGICK TILL 8 9 3 %, TORDE INNEVARANDE ÅR STANNA VID 
6 1/2 %. TILLVÄXTEN KOMMER ATT RETARDERA FRAMFÖR ALLT BEROENDE PÅ ATT 
KAPACITETEN ÄR FULLT UTNYTTJAD PÅ RATT MÅNGA PRODUKTIONSOMRÅDEN. 

VARUEXPORTENS TILLVÄXTFÖRUTSÄTTNINGAR HAR FORTSÄTTNINGSVIS VARIT SYN
NERLIGEN GODA UNDER INNEVARANDE ÅR. UTOM AV DEN SUCCESSIVA FÖRBÄTTRINGEN 
f VÅRT RELATIVA KONKURRENSLAGE HAR STEGRINGEN I VARUEXPORTENS VÄRDE FÖR
~TARKTS AV DEN FÖRDELAKTIGA MARKNADSSITUATIONEN FÖR PAPPERSINDUSTRIVAROR. 
~CK VARE INVESTERINSSÖKNINGEN KOMMER DESSUTOM NY EXPORTKAPACITET ATT BLI 

FARDIG I BETYDANDE OMFATTNING INNEVARANDE ÅR. HELA VARUEXPORTENS VÄRDE 
RÄKNAS DÄRFÖR I ÅR STIGA MED NÄRMARE 20 %. EXPORTEN AV TRÄFÖRÄDLINGS

AROR ANTAS VÄXA MED 12 %, AV METALL- OCH VERKSTADSINDUSTRI PRODUKTER MED 
N ~ARDEDEL OCH AV ÖVRIGA VAROR MED EN TREDJEDEL. TRÄFÖRÄDLINGSVARORNAS 



4. 
EXPORTVOLYM FÖRUTSÄTTS ÖKA MED ENDAST 3 %, VILKET UNGEFÄR MOTSVARAR 
KAPAC I TETST I LI_VÄXTFN~ DEN ~E~·10t,,'1SN: T 1 l_ l ~,D.. ~R I SN I VÅN FÖR TRÄFÖRÄDL 1 NGS

VAROR BERÄKNAS DÄREMOT BLI 9 % HÖGRE ÄN 1969. MEST ANTAS CELLULOSAPRISER
NA STIGA. TACI< Vf1RE DE VERl<ST~"iLLD!1 r:-~5RHÖJi!Jf,JGARNA 9 AV VILKA DE SENASTE 
KOMMER ATT INVERKA PÄ EXPORTINKOMSTERNA FR~N OCH MED MITTEN AV INNEVARAN
DE ÄR,ÖVERSTIGER PRISNIVÄN FÖR OLIKA CELLULOSAPRODUKTER UNDER HELA ÄRET 
SENASTE ÄRS NIVÄ MED I MEDELTAL 19 %. EXPORTVOLY~EN FÖR CELLULOSA TORDE 
FÖRBLI PÄ SAMMA NIVÄ SOM SEN~STE ÄR. 

ÄTT VÄRDET AV EXPORTERADE METALL- OCH VERK~DSINDUSTRIPRODUKTER VÄXER 
SYNNERLIGEN KRAFTIGT BEROR I FÖRSTA HAND ?1 ATT VÄSTEXPORTEN HAR UTVECK
LATS GYNNSAMT. VÄSTEXPORTEN AV DESSA VAROR ANTAS DÄRFÖR INNEVARANDE ÄR 
BLI STÖRRE ÄN ÖSTEXPORTEN. 

EXPORTEN AV ÖVRIGA VAROR BERÄKNAS INNEVARANDE ÄR VÄXA MED NÄGOT ÖVER 
30 %. ÄNNU SNABBARE STEGRING EMOTSES I EXPORTEN AV TEXTIL- OCH KONFEK
T I O N S I N D U ST R I N S S ,; M T AV D E ~! K E 11 I SI< f\ I f' D U S T R I t i S V AR 0 R Ä V E N S 0 M A V G R U P P E N 
:1 Ö V R l G A I N D U S T R I V A R 0 R 11 , MÖ J L I G H E T E R t\! /\ A T T ~1 A R i< N A D S F Ö R A L A N T B R U K E T S Ö V E R -
p RO DUK T I 0 N HAR UNDER DEN SEN/\ ST E T I DEN FÖRBÄTTRATS ~I ÄG 0 T • TACK VARE FÖR
S ÄTT R 1 N GEN I EXPORTUTSIKTERNA VÄNTAS SMÖRLAGREN UNDER 1970 SAMMANLAGT 
MINSKA MED HELA 9 MILJONER KG. 

FRÄMST 3EROENDE PÄ STEGRINGEN I DEN GENOMSNITTLIGA PRISNIVÄN FÖR TRÄ
FÖRÄDLINGSVAROR STIGER EXPORTPRISERNA INNEVARANDE ÄR MED I MEDELTAL 
5,5 %. VARUEXPORTENS VOLYM TORDE DÄRFÖR VÄXA MED 13 %. HELA EXPORTENS 
VÄRDE STIGER UPPSKATTNINGSVIS TILL 9.g50 MMK. 

ÅR 1971 VÄNTAS EXPORTÖKNINGEN GÄ N~D MED NÄSTAN HÄLFTEN I FÖRHÄLLANDE 
TILL 1970; TILLVÄXTEN BERÄKNAS UPPGÄ TILL 12 %. PÄ MARKNADEN FÖR TRÄ
~ÖRÄDLINGSVAROR ANTAS DE GODA KONJUNKTURERNA FORTGÄ ÄTMINSTONE TILL MIT
TEN AV NÄSTA ÄR; ATT TRÄFÖRÄDLINGSVA80RNAS EXPORTVÄRDE STIGER 1971 I 
FÖRHÄLLANDE TILL 1970 BEROR TILL EN DEL OCKSÄ PÄ DE PRISFÖRHÖJNINGAR 
SOM TRÄDDE I KRAFT I MITTEN AV INNEVARANDE ÄR, DET ÄR OSANNOLIKT ATT 
PRISERNA PÄ TRÄFÖRÄDLINGSVAROR SKALL BÖRJA SJUNKA ÄTMINSTONE UNDER DET 
NÄRMASTE ÄRET. 

FRÄMST PÄ BASEN AV UPPGIFTER RÖRANDE ORDERSTOCKEN OCH INGÄNGNA AVTAL 
BERÄKNAS CXPORTVÄRDET AV ~ET~LL- oc~ ~E~KSTAOS:NDU2TRIPRODUKTER ÄR 1971 
VÄXA MED ÖVER 10 %. EXPORTEN AV ÖVRIGA PRODUKTER FÖRUTSÄTTS NÄSTA ÄR 
S T I G /J, M E D E N hJÄ R D E D E L • H E L i' V ,'\ R U E )( P 0 R T E 0! S V Ä R D E B E R Ä K N A S U P P G Ä T I L L U N G E -
FÄR 11.150 MMK. 

ÄTT DEN EKONOMISKA AKTIVITETEN FORTGÄENDE KOMMER ATT VARA TÄMLIGEN 
HÖG OCKSÄ UNDER INNEVARANDE ÄR ÄR INTE ENBART DEN STARKT VÄXANDE EX
PORTENS FÖRTJÄNST. 0CKSÄ INVESTERINGARNAS VOLYM VÄNTAS I ÄR VÄXA AVSE
VÄRT I FÖRHÄLLANDE TILL UTVECKLINGEN PÄ LÄNG SIKT 9 DVS, MED 11 %. IN
VESTERINGSVOLYMEN SKULLE ALLTSÄ ÖKA UNGEFÄR LIKA MYCKET SOM UNDER 1969. 

HÖGKONJUNKTUREN INOM HUSBYGGNADSVERKSANHETEN FORTGÄR ALLTJÄMT, ÅR 
1970 VÄNTAS SAMMANLAGT 44.000-45.000 NYA BOSTÄDER BLI FÄRDIGA. I INNE
VARANDE ÄRS BUDGET HAR FÖR UTANORDNING AV BYGGNADSLÄN ANSLAGITS 452 MMK. 
ÄNTALET STATSFINANSIERAD~ BOSTÄDER BERÄKNAS 1970 MED 3000 ÖVERSTIGA MOT
SVARANDE SIFFRA FÖR 1969. SAMMANLAGT SKULLE ALLTSÄ UNGEFÄR 21000 STATS
FINANSIERADE BOSTÄDER FÄRDIGSTÄLLAS" BEFOGENHETEN ATT BEVILJA BOSTADS-
A N S L AG H ,; R I 8 U D G E T F Ö R S L P., G E T i- Ö R 1 9 71 ; I Ö ,• T P T 1 !_ L 5 2 0 MM K , V I L K E T I N N E -
BÄR ATT UTANORDNINGSBEHOVET UPPGÄR TILL UNGEFÄR 580 MMK, OM DEN BOSTADS
PRODUKTION SOM SKER UTAN STBD AV STATEN FÖRBLIR UNGEFÄR LIKA OMFATTANDE 
SOM 1970, TORDE HELA BOSTADSPRODUKTiONEN 1971 UPPGÄ TILL NÄRMARE 50000 
NYA BOSTÄDER. 

BOSTADSBRISTEN I STÖRRE BOSATTNINGSCENTRA HAR AVSEVÄRT FÖRSVÄRAT 
ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET OCH DÄRMED TILL EN DEL OCKSÄ MINSKAT NÄRINGS
LIVETS MÖJLIGHETER ATT ERHÄLLA YRKESKUNNIG ARBETSKRAFT. VID BOSTADSPRO
DUKTIONENS REGIONALA INRIKTNING HAR MAN DÄRFÖR i HÖGRE GRAD ÄN TIDIGARE 
BÖRJAT FÄSTA UPPMÄRKSAMHETEN ViD DE UPPGIFTER SOM STÄR TILL BUDS OM SÄR
SKILT INDUSTRINS OCH DEN ÖVRIGA FÖRETAGSVERKSAMHETENS LOKALISERING, 80-
BTADSFRÄGAN KAN I FRAMTIDEN BLI DET HUVUDSAKLIGA HINDRET FÖR FÖRSÖKEN 
ATT FÖRMÄ DEN YRKESKUNNIGA ARBETSKRAFT, SOM HAR EMIGRERAT SPECIELLT TILL 
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SVERIGE 9 ATT ÄTERVÄNDA TILL FINLAND. ETT VIKTIGT PROBLEM I ANSLUTNING 
TILL FLYTTNINGSRÖRELSEN OCH BOENDET UTGÖR OCKSÄ FRÄGAN OM HUR DET VORE 
MÖJLIGT ATT FÖR DEN BEFOLKNING SOM MÄSTE FLYTTA SÄNKA DE HÖGA BOENDE
KOSTNADERNA PÄ DEN NYA BOSÄTTNINGSORTEN SÄ 9 ATT DE INTE SKULLE BROMSA 
DEN FLYTTNINGSRÖRELSE SOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR UTVECKLINGEN AV NÄRINGSl IVETS 
STRUKTUR. 

80STADSBYGGNADSVERKSAMHETENS PRODUKTIONSVOLYM TORDE 1970 Öl(A E~~AST 
NÄ G 0 T LÄNGS A MM f1 R E ÄN SENASTE ÄR• p R 0 DUK T I 0 N S V 0 LY MENS T I L LV r: >'. T I '. '. 0 '·1 D !: ! 
ÖVRIGA HUSBYGGNADSVERKSAMHETEN VÄNTAS DÄREMOT RETARDERA MERA. DET OA~TAT 
TORDE DEN ÖVRIGA HUSBYGGNADSVERKSAMHETEN3 PRODUKTIONSVOLYM OCKSÄ I Ä~ 
V A X A S N A B B A R E Ä N B 0 S T A D S B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N S • H E L 1\ H U S i1 Y G G N A D S \J C: :":\ I< S A i i ·
HETE N S PRODUKTIONSVOLYM VÄXER UPPSKATTNl~SV!S MED 12 %. 

ÄNLÄGGNINGSVERKSAMHETENS PRODUKTIONSVOLYM SJÖNK SENASTE ÄR MED 3 % 
FÖRHÄLLANDE TILL ÄRET FÖRUT. INNEVARANDE ÄR VÄNTAS VOLYM~N SJUNKA YTTER-
LIGARE. PRODUKTIONSMINSKNINGEN ÄR NÄRMAST EN FÖLJD AV NEDGÄNG~N ~N-
V i\ N DN I N GEN AV 0 F FEN T L I G A M E DEL FÖR I N VE ST E n I N G i\ F~ l v ÄG AR O C H cl ;i R ~!V;; G ~1 R • 
ATT ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENS PRODUKTION REDUCERAS INNEBÄR SAMT!DIGT ATT 
INVESTERINGARNA I ANLÄGGNINGSVERKSAMHET SJUNKER ANDRA ÄRET FÖLJD. ÅR 
1969 MINSKADES VOLYMEN AV INVESTERINGARNA I ANLÄGGNl~S~ERKSAMHET MED 
7 % OCH INNEVARANDE ÄR VÄNTAS DEN SJUNKA MED EN PROCE~T. 

VOLYMEN AV INVESTERINGARNA I MASKINER OCH APPARATER HAR UNDER DE SE
NASTE ÄREN UTVECKLATS TÄMLIGEN OJÄMNT. ÅR 1967 REDUCERADES INVESTERINGAR
N A I M A S K I N E R 0 C H A P P A R A T E R S Y N N E R l I G E N I( R A F T I G T , F Ö L J A N D E Å R S J Ö N I< V 0 L Y -
MEN MED 4 %. ÅR 1969 UPPVISADE EN TILLVÄXT O~ DRYGT EN FEMTEDEL OCH ÄVEN 
INNEVARANDE ÄR BERÄKNAS ÖKNl~EN UPPGÅ TILL N~RMARE 20 %. 

1 • DE PROCENTUELLA FÖRÄNDR I NG/\RN1\ I I NVESTER I NGARNP.S VOLYM 1966--1971 
VÄGNINGSTAL % 

1969 1966/65 1967/66 1968/67 1969/68 1970/69 1970/71 

80STADSBYGGNADER ••• 2390 5 9 1 099 - 298 1296 10 7 

ANDRA HUSBYGGNADER 21 9 0 395 6,7 -1390 18 9 1 14 7 
V'ÅG-0 c H V A T T E N B Y G G N. 2 1 , 1 295 099 594 - 696 I 0 

MASKINER 0 ~APPARATER 34 2 9 525 ·12 ° : ,, 20,2 17 8 ~ _ 9 ~=-_::__5:._Q_I __ ~ 
BRUTTOBILDNING AV 

FAST KAPITAL . . . . 10090 298 - 393 - 396 11.5 11 6 
VAR/W 

- OFFENTLIG FÖR-
VALTNING 20. 1 2 4 Li 6 

.-- 2 
..., •• 0 ••• - :) 

- PRIVAT . . . . . . . . . 79.9 4 - 5 6 17 15 7 

0 

ÄR 1971 VÄNTAS INVESTERINGARNA VÄXA MED 6 %. VOLYMEN AV DEN OFFENTLIGA 
SEKTORNS INVESTERINGAR I FAST KAPITAL BERÄKNAS ÖKA MED 1-2 % OCH DE PRI
VATA INVESTERINGARNA MED 7 %. TYNGDPUNKTEI\! I INVESTERINGSTILLVÄXTEtJ FAL
LER ALLT~ÄMT PÄ HUSBYGGNÄDSVERKSAMHETEN SAMT PÅ ANSKAFFNINGARNA AV MASKI-
NER OCH APPARATER. 

DEN FÖRDELAKTIGA KONJUNKTURUTVECKLINGEN HAR STÄRKT OCKSÄ KONSUMTIONENS 
TILLVÄXT AVSEVÄRT. DE PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTERNAS VOLYM ÖKADES 1969 
MED DRYGT 9 °/o. TACK VARE DEN FORTGÅENDE SNAOBA TILLVÄXTEN I TOTALPRODUK
TIONEN9 DEN REf\LA INKOMSTBILDNINGENS GY'NJ\CT/\~MA UTVECl<Ll~IG oc:-1 NEDG,~NGEN 
ARBETSLÖSHETEN FÖRUTSÄTTS KONSUMTIONSUTGiFTERNAS VOLYM OCKSÅ INNEVARANDE 
ÄR STIGA MERA ÄN I GENOMSNITT. 

ÄTT TILLVÄXTEN I DEN PRIVATA SEKTORNS KONSUMT!ONSUTGIFTER RETARDERAR 
N ° 0 0 •• •• 

AGOT9 BEROR BL.f1. PA DEN STP,RK/'\ iJEDGiHJGl:::N i f0 ERSOf<BILSFuRJf,LJNINGE1;s 
HKNINGSTAKT JÄMFÖRT MED 1969 OCH PÄ ATT VISSA EXCEPTIONELLA FAKTOREl\ 9 

SÄSOM FRIGIVNINGEN AV MELLANÖLET 1969 9 I ~R HAR BETYDLIGT MINDRE INVERKAN 
N SENASTE ÄR. DE PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTERNAS VOLYM ANTAS DOCK !NNE
ARANDE ÄR STIGA MED 6 95 %. VOLYMEN AV DE OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTG!FTER
A VÄNTAS VÄXA SNABBARE ÄN 1969 BL.A. TILL FÖLJD AV DEN KRAFTIGA STEG
INGEN I UTGIFTERNA FÖR UNDERVISNING OCH HÄLSOVÄRD, ÅR 1971 BERÄKNAS HELA 



6 . 
KONSUMTIONENS VOLYM ÖKA N:GOT SNABBARE ÄN TOTALPRODUKTIONEN ELLER MED 

6 %. 
NATIONALINKOMSTEN BERÄKNAS 1970 VÄXA MED 11 %. BÖRJAN AV INNEVARAN-

DE ÅR HÖJDES AVTALSLÖNERNA HUVUDSAKLIGEN I ENLIGHET MED DET I SEPfEMBER 
1969 INGÅNGNA STA~LISERINGSAVTALET MED I MEDELTAL 5 %. DÅ BRISTEN PÅ 
YRKESKUNNIG ARBETSKRAFT INTE MERA TORDE SKÄRPAS, STANNAR LÖNEGLIDNINGEN 
SANNOLIKT VID UNGEFÄR 2,5 %. LÖNTAGARNAS ALLMÄNNA FÖRTJÄNSTNIVÅ VÄNTAS 
DÄRFÖR STIGA MED 7 1/2 %. DEN REALA FÖRTJÄNSTNIVÅN TORDE STIGA MED 5 %. 
DEN AVLÖNADE ARBETSINSATSEN ÖKAS MED 2 1/2 %, VARFÖR LÖNESUMMAN TORDE 
VÄXA NÄSTAN LIKA SNABBT SOM HELA NATIONALINKOMSTEN. EHURU KOSTNADSSTEG
RINGEN KAN HA FÖRSVAGAT FÖRETAGENS RÄNTABILITET SÄRSKILT INOM DISTRIBU
TIONS- OCH SERVICESEKTORERNA 9 TORDE RÄNTABILITETEN INOM DE NÄRINGSGRENAR 
SOM ÄR ÖPPNA FÖR UTLÄNDSK KONKURRENS OCH SÄRSKILT INOM EXPORTINDUSTRIN 
YTTERLIGARE HA FÖRBÄTTRATS I SÅ HÖG GRAD, ATT FÖRETAGENS VINSTER OCKSÅ 
1970 STIGER KÄNNBART SNABBARE ÄN HELA NATIONALINKOMSTEN. 

ÅR 1971 ÄR NATIONALINKOMSTENS NOMINELLA UTVECKLING BEROENDE AV DE 
FÖRESTÅENDE INKOMSTPOLITISKA AVGÖRANDENA. I AVSAKNADEN AV KLARA RIKT
LINJER HAR LÖNEPROGNOSEN BASERATS PÅ ANTAGANDET 9 ATT AVTALSLÖNERNA I 
BÖRJAN AV 1971 HÖJS LIKA MYCKET SOM INNEVARANDE ÅR. OM LÖNEGLIDNINGEN 
UPPGÅR TILL UNGEFÄR 2 9 5 %, STIGER LÖNTAGARNAS FÖRTJÄNSTNIVÅ MED 7 1/2 %. 
DEN REALA FÖRTJÄNSTNIVÅN SKULLE GLI 5 % HÖGRE ÄN 1970. DÅ TILLVÄXTEN 
I DEN AVLÖNADE ARBETSINSATSEN KOMMER ATT RETARDERA, ÖKAR LÖN~SUMMAN 
MED 9 %. UNDER DESSA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRBLIR PRIS- OCH KOSTNADSNIVÅN 
JÄMFÖRELSEVIS STABIL. 

HELA NATIONAL INKOMSTEN BERÄKNAS 1971 VÄXA MED 9 %. LÖNERNAS ANDEL 
I NATIONALINKOMSTEN ANTAS FÖRBLI I STORT SETT OFÖRÄNDRAD UNDER 1970 
OCH 1971. DEN AVLÖNADE ARBETSINSATSEN STIGER EMELLERTID SAMTIDIGT KÄNN
BART, VAREMOT DE ENSKILDA NÄRINGSIDKARNAS SAMMANLAGDA ARBETSINSATS 
LIKT MINSKAR. 

TACK VARE DEN STABILISERINGSPOLITIK SOM INLEDDES VÅREN 1968 HAR PRIS
STEGRINGEN FÖRBLIVIT SVAG 9 TILL EN DEL MED STÖD AV EN STRAM PRISREGLE-

a 

RING OCH ETT NÄSTAN TOTALT HYRESSTOPP. AR 1970 BERÄKNAS KOSTNADSTRYCKET 
VARA ENDAST OBETYDLIGT STARKARE ÄN 1969. KONSUMENTSPRISINDEX FÖR 1970 
TORDE VARA KNAPPT 3 % HÖGRE ÄN FÖR 1969. PARTI PRISERNA STIGER NÅGOT 
MERA ÄN KONSUMENTPRISERNA. 

UNDER FÖRUTSÄTTNING, ATT LÖNTAGARNAS FÖRTJÄNSTNIVÅ UNDER 1971 STIGER 
MED UNGEFÄR 7 1 % OCH ATT STABILISERINGEN FORTSÄTTER I STORT SETT I SIN 
NUVARANDE OMFATTNING OCH VIDARE ATT SKATTER, AVGIFTER OCH TARIFFER INTE 
KOMMER ATT HÖJAS 9 SKULLE KOSTNADSTRYCKET NÄSTA ÅR BLI UNGEFÄR OFÖRÄNDRAT 
I FÖRHÅLLANDE TILL INNEVARANDE ÅR. ARBETSKOSTNADERNA, UTGIFTERNA FÖR 
BOSTÄDER OCH PRISERNA PÅ LANTBRUKSPRODUKTER ANTAS HÖJA KONSUMENTPRIS
INDEX UNGEFÄR LIKA MYCKET SOM 1970. IMPORTPRISERNAS STEGRINGSTAKT TORDE 
DÄREMOT RETARDERA. KONSUMENTPRISINDEX SKULLE DÄRFÖR ÅR 1971 VARA I MEDEL
TAL 2 ·~%HÖGRE ÄN 1970. PARTIPRISERNA SKULLE STIGA I UNGEFÄR SAMMA MÅN. 

DE FÖR INKOMSTBILDNING
0

ENS STRUKTUR OCH PRISUTVECKLINGEN VIKTIGA IN
KOMSTPOLITISKA. AVGÖRANDENA SAMMANHÄNGER NÄRA OCKSÅ MED TILLVÄXT- OCH 
KONJUNKTURPOLITIKEN. OECD GAV SENASTE MAJ ETT BERÖMMANDE UTLÅTANDE OM 
VÅR EKONOMISKA POLITIK I SYFTE ATT NÅ EN BALANSERAD EKONOMISK \ÄXT. 
SAMTIDIGT FRAMLADE ORGANISATIONEN VISSA REKOMMENDATIONER MED TANKE PÅ 
FIKLANDS EKONOMISKA UTVECKLING UNDER DEN NÄRMASTE TIDEN. j REKOMMEIJ8A~ 
TIONERNA KONSTATERAS BL.A.: FÖR ATT PRISERNA OCH LÖNERNA I FINLAND 
BÄTTRE SKULLE PÅVERKA ALLOKERINGEN AV DE EKONOMISKA RESURSERNA KAN DET 
VISA SIG VARA NÖDVÄNDIGT ATT GÖRA PRISREGLERINGEN OCH LÖNEAVTALEN SMI
DIGARE. ENLIGT 6ECD:s UPPFATTNING BORDE HÄRAV ORSAKADE PRIS- OCH KOST
NADSTRYCK KUNNA BEHÄRSKAS 9 OM VI PÅ ALLA SÄTT STRÄVAR TILL ATT STÄRKA 
NÄRINGSLIVETS KONKURRENSKRAFT OCH OM LÖNEHÖJNINGARNA I SKÄLIG GRAD KAN 
~ÅLLAS INOM RAMEN FÖR DEN ALLMÄNNA PRODUKTIVITETSSTEGRINGEN. DET ÄR 
ONSKVÄRT ATT AVTALSLÖNERNA STIGER NÅGOT MINDRE ÄN PRODUKTIVITETEN SÅ ATT 
EN DEL AV FÖRWÖJNINGSUTRYMMET SKULLE KUNNA ANVÄNDAS TILL HÖJNING AV LÅG
INKOMSTTAGARNAS LÖNER ELLER TILL LÖNEGLIDNING 9 VILKEN SKULLE FRÄMJA 



7. 
STRÄVANDENA ATT PÅVERKA ARBETSKRAFTENS LOKALISERING PÅ ETT ÄNDAMÅLS
ENLIGT SÄTT. PRISÖVERVAKN!NG FRÅN STATENS SIDA ÄVENSOM EN POLITIK SOM 
GYNNAR FRI IMPORT ANSES VIKTIGA FÖR ATT VISSA BRANSCHERS STARKA MARK
NADSLÄGE INTE SKULLE UTNYTTJAS PÅ MINDRE ÖNSKVÄRT SÄTT. AV STOR BETYDEL
SE ENLIGT OECO:s UPPFATTNING ÄR OCKSÄ ATT FACKFÖRENl~SPOLITIKEN AR 
c EN T R AL I SER /1 D . 0 C H ATT I< 0 L LE:<-:· l 'J !\ '' 1· ALS!=" Ö I\ H f'\ t! DL l ~J GARN A ÄR J( 0 N CENTRERADE • 

I FÖRELIGGANDE ÖVERSIKT HAR MAN UTGÅTT FRÅN ATT DEN AKTIVA INKOMST
POLITISKA LINJE SOM UTFORMATS UNDER DE TVÅ SENASTE ÅREN KOMMER ATT FÖL
JAS ÄVEN NÄSTA ÅR. HÄRVID FÖRUTSATTS DOCK, ATT DEN EKONOMISKA VÄXTEN 
OCH JÄMVIKTEN PÅ ARBETSMARKNADEN SÅVÄL BRANSCHVIS SOM REGIONALT KOMMER 
ATT BETONAS MER~'\ AN HITTILLS. DESSUTOM H/.1R ANTAGITSj ATT SÅVIDA AV
GÖRANDEN, SOM HAR TRÄFFATS FBRE INKOMSTPOLITISK ÖVERENSKOMMELSE HAR KUN
NAT NÅS, ~EDER TILL EN MER OMFATTANDE ALLMÄN PRISSTEGRING ÄN HÄR HAR FÖR
UTSATTS, K.OMP.ENSATORiSl<A INKOMSH1 0LlT!SKA ÅTGÄRDER VIDTAS I SYFTE ATT BI
BEHÅLLA v)RT UTLÄNDSKA KONKURRENSLÄGE. DE I MARK ANGIVNA PROGNOSERNA FÖR 
NATIONALINKOMSTEN OSV. BÖR DÄRFÖR TAS MED EN VlSS RESERVATION. 

2. fÖRSÖRJi\l I f!GSBALANSEN ·1968-1971 

1968 ·-~'1969~·~f9To~··,,·v-sL:·1r;;'F7fRA'NoRo~~ .. ,'.PR 1 sFöRÄNDRS; 

INHEMSK ORUTTO~. 

MMK 68/67· @~/ l~f 71/70 70/69 71/70 

P~ODUKT TILL: 
FAKTORKOSTNADoo< 
INDIREKTA Sl1\TTER 

30.064 34.312 38.400 2.8 8~3 6,5 5,0 

-SUBVOJTIONER •• 4,084 40413 4"740 -1.3 18 .1 
INHEMSK BRUTTOPRO-

DUKT TILL MARK-
NADSPRl S ••••••• 34.148 38.725 43.140 2.4 9.3 6.5 5.0 

IMPORT AV VAROR 

~ 

5' 1 

4.6 3.9 

OCH TJÄNSTER ••• 7.758 9.759 1L950 -2.8 22.6 18.o 10.8 3.8 2.o 
T 0 T AL u T B u D 4 1 0 9'0b4'3 • 4 33~5 5 • (J"go~·T:·4Tr·s--8--. 86=-.--02,,....--"""4'-'-. 4...--3,,,...;-. """5-

E X PORT AV VAROR 
OCH TJÄNSTER ••• 

KONSUMTIONSUTG ••• 
-PRIVATA •••••••• 
-OFFENTLIGA ••o•• 
INHEMSK BruTTOBILD-

8.308 
24.376 
18.682 
5.694 

NING AV FAST KAPI-
TAL •••••••••••• 7.802 

-PRIVAT ••••••••• 5.949 
-OFFENTLIG •• •... 1.852 
LAGERFÖRÄNDR I NG o. 

STATISTISKT FEL 1.421 
T0TALEFTE8FRÄGAN 41 0 90b 

10.096 11.930 
27.095 290840 
20.851 22.810 
6.245 7.o3o 

1 'I. 3 
1 • 1 

-0.2 
E.o 

16.8 
8.3 
9.3 
4.8 

12.6 9.6 
6>8 6.1 
6.5 6.o 
7.7 6.4 

9.145 10.790 -3.6 11.5 11.o 6.o 
7.308 8.940 -5.8 16.9 15.o 7.o 
1.836 1.850 4.2 -6.o -5.o 1.5 

5.o 
3.1 
2.7 
4.5 

6.3 
6.4 
6.o 

2.o 
3.o 
2.5 
4.5 

3.7 
3.6 
3.9 

2.147 ~2~·~5~3~0~.,-;_.~_;:....;...,,.._..-,;,..;....,,......;,,..;.~---~··;....,-~....-·· 
·48.483 55:090 1.4 11.8 8.8 6.2 4.4 3.~ 

DEN PRIVATA SEKTORNS DISPONIBLA INKOMSTER BERÄKNAS 1970 VÄXA NÅGOT 
LÅNGSAMMARE ÄN DEN INHEMSKA NETTOPRODUKTEN TILL MARKNASPRIS. UNDER 1971 
TORDE DE DISPONIBLA INKOMSTERNA ÖKA LIKA SNABBT SOM DEN INHEMSKA NETTO
PRODUKTEN. 

HELA SAMHÄLLSEKONOMINS SPARBENÄGENHET ÖVERSTEG 21 % ÅR 1969; ÅREN 
1970 OCH 1971 EERÄKNAS DEN NÅ UPP TlLL SAMMA NIVÄ, 8AMHÄLLSEKONOM!NS 
TOTALSPARANDE FÖRUTSÄTTS 1970 VÄXA MED 12 % OCH 1971 MED 8 %. 

DEN FORTGÅENDE KONJUNKTURSTEGRINGEN I HEMLANDET HAR LETT TILL EN BE
TYDANDE ÖKNING AV VARUIMPORTENS VÄRDE OCKSÅ UNDER INNEVARANDE ÄR. IMPORT
VÄRDET BERÄKNAS STIGA MED 24 %. SOM EN FÖLJD AV DEN ALLT~ÄMT STARKA IN
VESTERINGSBENÄGENHETEN I H~MLANDET OCH DEN HÖGA KAPACITETSUTNYTTJANDE
GRADEN INOM METALLINDUSTRIN ANTAS VÄRDET AV INVESTERINGSVARUIMPORTEN 
VÄXA MED 17 %. 0CKSÄ IMPORTEN AV KONSUMTIONSVAROR TORDE INNEVARANDE ~R 
FORTSÄTTNINGSVIS ÖKA RÄTT KRAFTIGT BEROENDE PÄ ATT INKOMSTBILDNINGEN 



8. 
UTVECKLAS GYNNSAMT. 

8YTESFÖRHÄLLANDET MED UTLANDET TORDE 1970 BLI 1 ! PROCENTENHET BÄTTRE 
FRÄMST BEROENDE PÄ UPPGÄNGEN I VÄRLDSMARKNADSPRISERNA PÄ SKOGSltlDUSTRl
VAROR. 8YTESFÖRHÄLLANDET SKULLE ALLTSÄ UNDER TVÄ ÄR - 1969 OCH 1970 -
FÖRBÄTTRAS MED SAMMANLAGT NÄSTAN TRE PROCENTENHETEn, VILKET I VALUTAIN
TÄKTER INNEBÄR ÖVER 250 MMK. 

E N L I G T E X P 0 R T - 0 C H I M P 0 R T P R 0 G N 0 S E R N A I< 0 M ~;, E P. H A N D E L S B A L A N S E N ( I N I< L • 
REGLERINGSPOSTERNA), SOM EFTER ÖVERSKOTTSÄRET 1968 ÄTER VISADE ETT UNDER
SKOTT 1969, ÄVEN INNEVARANDE ÄR /\TT RESULTcHf\ I ETT UNDERSl(OTT 1 SOM EN-
L I G T U P P S K A T T N I N G Ö V E R S T I G E R 6 5 0 M M K • T J ;~ N S T C: i:3 A L MJ S E N S I N K 0 M S T E R 0 C H U T · -
G I F TER ÖKAS ALLMÄNHET. I EN BETYD L I G T J i~ ;j j\! f'. I\:::: TA l< T ÄN H ."'. ~J DEL 3 BALANS E ~.J S , 
fRAKTINKOMSTERNA TORDE STIGA SNABBAST ÄVEN ! FORTSÄTTNINGEN TACK VARE 
DEN FÖRBÄTTRADE FRAKTKONJUNKTUREN OCH DET ALLTJÄMT VÄXANDE TONNAGET. 
0CKSÄ TURISTBALANSEN VÄNTAS I ÄR BLI NÄGOT BÄTTRE. ÖVERSKOTTE7 TJÄNSTE-1 
BALANSEN KAN STIGA TILL NÄRMARE 650 MMK, BEAKTAS TILLVÄXTEN I NETTOUT-
S I F T [ R N A F Ö R Ö \I R I G A T R A N S A K T I 0 N E R i U P P G f ~ i : :=- I_ /\ ~. Y f C .S B f, 'c.. 1; !·! 3 :=: t·! S U N D E :i S I< 0 T T 
1~70 UPPSKATTNINGSVIS TILL 370 MMK ELLER TILL 3.1 % AV EXPORTINKOMSTER
NA FÖR VAROR OCH TJÄNSTER. 

BETRAKTAR MAN UTSIKTERNA FÖR OLIKA NÄRINGSGRENARS PRODUKTION UNDER 
INNEVARANDE ÄR KAN MAN KONSTATERA, ATT ENDAST LANTBRUKETS OCH ~NLÄGGNINGS
VERKSAMHETENS PRODUKT I ONSVOLYM ;,NTi\S SJLJNl<A JÄl1FJRT MED 1969. ÄR 1970 B'.::
RÄKNAS ODLINGEN GENOM ÄKERRESERVERINGSAVTAL UPPHÖRA PÅ C. 60.000 HA Äl~ER. 
PÄ TVÄ ÄR SKULLE ALLTSÄ DEN ODLADE AREALEN MINSKA MED 150.000 HA. AN
TALET M ÖLKKOR REDUCERADES MERA ÄN VÄNTAT 9 TY MED STÖD AV SLAKTPREMIER
NA BLEV MINSKNINGEN 51 .000 KOR. UNDER HELA ÅRET FÖRUTSÄTTS MJÖLKPRODUK
TIONEN SJUNKA MED 6 %. TILLVERKNINGEN AV MEJERI SMÖR MINSKAR MED 12 MILJO
NER KG OCH SMÖREXPRTEN ÖKAR MED MERA ÄN 10 MILJONER KG. KÖTTPRODUKTIONEN 
TORDE VÄXA MED DRYGT 10 %. 

TACK VARE DEN ÖKADE EXPORTEN AV TRÄFÖRÄDLINGSVAROR ÖVERSTEG Sl<OGS
BRUKETS PRODUKTION 1969 FÖREGÄENDE ÄRS NIVÄ MED N~AN 10 %. ROTPRISERNA 
STEG UNDER AVVERKNINGSÄRET 1969/70 MED ÖVER 20 fo. SKOGSBRUKETS PRODUK
TIONSVOLYM BERÄKNAS INNEVARANDE ÄR VÄXA MED 7 %. DEN mSKAFFNINGSPRIS
REKOMMENDATION FÖR FIBERVED SOM FÖR AVVERKNl~GSÄREN 1970/71 OCH 1971/72 
GJORDES I JULI TORDE INNEBÄRA EN STEGRING I ANSKAFFNINGSPRISERNA OM 13% 
UNDER AVVERKNINGSÄRET 1970/71 OCH OM 3 % UNDER FÖLJANDE AVVERKNINGSÄR. 
ROTPRISERNA KAN ANTAS STIGA NÄGOT MERA ÄN ANSKAFFNINGSPRISERNA. 

INDUSTRI PRODUKTIONEN ÖKADES 1969 MED 13 %. FÖR FABRll<SINDUSTRINS DEL 
VAR T I L LV Ä X TE N KRAFT I G AS T - 1 3. 5% - I N 0 M GRUPP E N 11 Ö V R I G F A 8 R I !< S I N DUST R I li 0 

METALLINDUSTRINS PRODUKTIONSVOLYM STEG MED 13 % OCH TRÄ- OCH PAPPERS
INDUSTRINS MED 10.5%. 

ENLIGT PROGNOSEN FÖR INDUSTR!PRODUKTIONENS VOLYM VÄXER DEN MED 9 %. 
PRODUKTIONENS TILLVÄXTMÖJLIGHETER HAR UNDER DE SE~ASTE MÄNADERNA SÄR
SKILT INOM METALLINDUSTRIN BEGRÄNSATS AV 3RISTEN PÄ YRKESKUNNIG ARBETS
KRAFT OCH DEN TÄMLIGEN HÖGA KAPACITETSUTNYTTJANDEGRADEN. DÅ KAPACITETEN 
ÄR FULLT UTNYTTJAD HARMA~ VARIT TVUNGEN ATT GÖRA MASKlNGESTÄLLNINGAR 
I UTLANDET. BRISTEN PÄ YRKESKUNNIG ARBETSKRAFT TORDE KNAPPAST MERA ÖKA 
UNDER DE NÄRMASTE MÄNADERNA 1 TY GENOM DEN SUCCESSIVT UTVIDGADE YRKES
KURSVERKSAMHETEN HAR MAN LYCKATS MILDRA ARBETSKRAFTSBRISTEN. 0CKSÄ DE 
FLASKHALS\ R I PR 0 DUK T I 0 N E N 1 S 0 M BER 0 R P Ä ATT K AP P. C I T 'ET E N i\ R FUL L T UT
N y TT JA D 1 M I N S f( 1'\ R S ANN 0 L I K T LINDE R D E NÄRMAST E i1 Å N AD: R N /\ ,; D Ä 0 L I !(i, I N
D U ST R I 8 R ANS C H ER FORTLÖPANDE FÄR NY PRODUKTIONSKAPACITET TILL SITT FÖR
FOGANDE TACK VARE DEN LIVLIGA INVESTERINGSVERKSAM~ET~N. 

PÄ BASEN AV UTSIKTERNA FÖR OLIKA NÄRINGSGR~NARS PRODUKTION BERÄKNAS 
T?TALPRODUKTIONEN 1971 ÖKA MED 5 %. UPPSKATTNINGEN AYGGER l HÖG GRAD 
PA PROGNOSERNA FÖR KONJUNKTURUTVECKLINGEN I VÄRA VIKTIGASTE EXPORTLÄNDER 
Q C H V A R U E X P 0 R T E N S T I L L V Ä X T M Ö J L I G H E T E R E H U R U D E N 0 C ~< S Å l N N E H Å L L E R A N -
T~GANDEN OM INKOMST- OCH PRISPOLITIKEN UNDER 1971 OCH DESS VERl<Nl~GAR 
p A DEN I N HEMSKA EFTER F R ÄGAN • EN L I G T UPP SK P., TT N I N G SI< l! L LE PR 0 DUK T I 0 N S -
VOLYMEN 1971 ÖKA MEST INOM INDUSTRIN OCH HUSBYGGNADSVERKSAMHETEN. OCKSÅ 
LNOM SERVICENÄRINGARNA TORDE PRODUKTIONSTILLVÄXTEN rLI RELATIVT KRAFTIG. 



9" 
OM KONJUNKTURUTVECKLINGEN I UTLANDET BLIR ·~YNNSAMMARE ÄN HÄR FÖRUTSATTS. 
~R DET MÖJLIGT ATT TOTALPRODUKTIONEN VÄXER MED MERA ÄN 5 %. TILL FÖLJD . 
AV DEN HÖGA KAPACITETSUTNYTTJANDEGRADEN OCH VISSA FLASKHALSAR I PROD\JK
T!ONEN KAN TILLVÄXTEN DOCK KNAPPAST ENS I ETT SÄDANT FALL BLI VÄSENT
LlST STÖRRE AN PROGNOSEN FÖRUTSÄTTER. 

UTSIKTERNA FÖR UTRIKESHANDELN UNDER 1971 GER VID HANDEN. ATT BYTES
BALANSENS UNDERSKOTT SANNOLIKT YTTERLIGARE KOMMER ATT ÖKA OCH ~VERSTIGA 
500 MMK. EHURU UNDERSKOTTET I MARK RÄKNAT VORE UNGEFÄR LIKA STORT SOM 
~964, SKULLE DET I JÄMFÖRELSE MED EXPORTINKOMSTERNA RELATIVT SETY UT
GÖRA ENDAST DRYGT EN TREDJEDEL AV UNDERSKOTTET FÖR 1964. DET OAKTAT 
BÖR UPPBROMSNINGEN AV TILLVÄXGEN I BYTESBALANSENS ÖVERSKOTT ÄGNAS STÖR
RE UPPMÄRKSAMHET ÄN TIDIGARE FÖR ATT DEN EKONOMISKA JÄMVIKT SOM HAR KUN
NAT NÅS UNDER DE TVÅ SENASTE ÅREN INTE AV DENNA ORSAK SKULLE RUBBAS. 

ARBETSLÖSHETSGRADEN, SOM 1968 STEG TILL 4 %, SJÖNK SENASTE ÅR TILL 
2,8 %. I LANDETS SÖDRA DELAR UTGJORDE DEN GENOMSNITTLIGA ARBETSLÖSHETS
GRADEN 2 %, MEN I DE NORRA OCH ÖSTRA DELARNA 4-6 %. TILL FÖLJD AV DEN 
HKADE EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH DEN SYNNERLIGEN STARKA EMIGRATIONS
TILLVÄXTEN MINSKADE ARBETSLÖSHETEN MEST UNDER SENARE HÄLFTEN AV 1969. 
UNDER ÅRETS SISTA KVARTAL HADE ARDETSLÖSHETSGRADEN REDAN SJUNKIT TILL 

2. 1 % • 
SYSSELSÄTTNINGEN HAR ALLTJÄMT STIGIT UNDER FÖRRA HÄLFTEN AV INNE-

VARANDE ÅR, MEN TILLVÄXTTAKTEN HAR REDAN VÄSENTLIGT FÖRSVAGATS. SAM
TIDIGT HAR EMIGRATIONEN TILL SVERIGE FORTFARANDE VARIT OMFATTANDE. 
NETTOEMIGRATIONEN 9 SOM UNDER 1969 UPPSKATTAS ~IA~STIGIT TILL DRYGT 30000 
PERSONER 9 ÖVERSTEG 21000 PERSONER UNDER FÖRRA HALVÅRET.1970. 

TILLVÄXTEN I EFTERFRÅGAN PÄ ARBETSKRAFT HAR I HÖG GRAD VARIERAT 
REGIONALT. SYSSELSÄTTNINGSÖKNINGEN HAR HITTILLS I FÖRSTA HAND GÄLLT BO
SÄTTNINGSCENTRA I LANDETS SÖDRA DELAR. PÅ DESSA OMRÅDEN HAR BRISTEN PÅ 
YRKESKUNNIG ARBETSKRAFT ÖKAT KÄNNBART SÄRSKILT INOM METALLINDUSTRIN, 
TEXTIL- OCH KONFEKTIONSINDUSTRIN SAMT INOM VISSA SERVICEYRKEN. ANTALET 
ARBETSLÖSA HAR EMELLERTID MINSKAT ÄVEN I LANDETS ÖSTRA OCH NORRA DELAR 9 

VILKET HUVUDSAKLIGEN HAR BEROTT PÅ ATT ARBETSKRAFTEN HAR FLYTTAT TILL 
sHDRA OCH SYDVÄSTRA FINLAND OCH UTANFÖR LANDETS GRÄNSER. 

HELA ARBETSKRAFTEN BERÄKNAS INNEVARANDE ÅR VÄXA MED ENDAST 6000 PER
SONER. ÖKNl~EN I DEN SYSSELSATTA ARBETSKRAFTEN ANTAS EMELLERTID UPPGÅ 
TILL 26.000 PERSONER, TY DEN ARBETSLÖSA ARBETSKRAFTEN TORDE REDUCERAS 
MED 20.000 PERSONER. DET ÄR DÄRFÖR MOTIVERAT ATT ANTA, ATT ARBETSLÖS
HETSGRADEN 1970 SJUNKER MED UNGEFÄR EN PROCENTENHET I FÖRHÅLLANDE TILL 
ÅRET FÖRUT. DEN GENOMSNITTLIGA ARBETSLÖSHETSGRADEN SKULLE ALLTSÅ BLI 
1.9 %, VILKET MOTSVARAR 42000 PERSONER. UNDER RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN TORDE 
DET VARA SYNNERLIGEN SVÅRT ATT NÅ EN VÄSENTLIGT LÄGRE ARBETSLÖSHETSGRAD 9 

TY WTOM REGIONALA FAKTORER ORSAKAR BL.A. ARBETSKRAFTENS BRISTANDE YRKES
KUNNIGHET JÄMVIKTSRUBBNINGAR MELLAN EFTERFRÅGAN OCH UTBUD PÅ ARBETSKRAFT. 
AVSKAFFANDET AV DENNA FLASKHALS I PRODUKTIONEN FÖRUTSÄTTER UTOM INVESTE
RINGAR I KONKURRENSKRAFTl.GA BRANSCHER OCKSÅ EN SUCCESSIV UTVIDGNING OCH 
UTVECKLING AV UNGDOMENS YRKESUTBILDNING OCH OMSKOLNINGEN AV VUXNA, VI
DARE BÖR BÄTTRE MÖJLIGHETER ÄN FÖR NÄRVARANDE SKAPAS FÖR ARBETSKRAFTENS 
RHRLIGHET. 

ÄNNU UNDER 1971 FÖRUTSÄTTS EMIGRATIONEN FORTGÅ I EN MER BETYDANDE 
OMFATTNING AN I MEDELTAL; NETTOEMIGRATIONEN BERÄKNAD PÅ BASEN AV BEFOLK
NINGEN I ARBETSFÖR ÅLDER TORDE ÖVERSTIGA 20.000 PERSONER. TILLVÄXTEN I 
ARBETSKRAFTSUTBUDET BLIR LITEN OCKSÅ 1971. DÅ DET INTE MERA FINNS NAMN 
VARDA MÖJLIGHETER ATT REDUCERA DEN GENOMSNITTLIGA ARBETSLÖSHETSGRADEN -
ANTALET AROElSLÖSA BERÄKNAS NÅGOT ÖVERSTIGA 40.000 PERSONER - SKULLE OC f(SÅ 
DEN &SSELSATTA ARBETSKRAFTEN NÄSTA ÅR ~KA ENDAST OBETYDLIGT. Mor SLUTET 
AV 1971 KAN ARBETSLÖ~HETSGRADEN IGEN BÖRJA STIGA TILL FÖLJD AV EN EVEN~ 
T U E L L N E D G Å N G I E X p r/. rYf'ffÄ G A N S T I L L V ;~ X T • M A N S T R Ä V A R D Ä R F Ö R T I L L A T T M E D 
ARBETSKRAFTSPOLITISKA )TGÄRDER FÖRBEREDA SIG PÅ DEN ÖKNINS l ANTALET 

.ARBETSLÖSA SOM BLIR ETT RESULTAT AV EN TÄNKBAR KONJUNKTURFÖRSÄMRING UNDER 
!ENARE HÄLFTEN AV 1971. BLAND SÅDANA ÅTGÄRDER KAN NÄMNAS T!DSFÖRDEL-
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NINGEN AV YRKESKURSVERKSAMHETEN ENLIGT KONJUNKTURPOLITISKA SYNPUNKTER 
sÅ, ATT KURSERNAS OMFATTNING VARIERAS MED HÄNSYN TILL KONJUNKTURLÄGET 
ENLIGT PÅ FÖRHAND UPPGJORDA PLANER. 

ÄRDETSPRODUKTIVITETENS TILLVÄXT AR I ALLMÄNHET GENOMSNITTLIGT STÖR-
RE L09ÖRJAN AV ~N UPPGÅNGSPERIOD ÄN UNDER KONJUNKTURCYKELNS ÖVRIGA SKE
DEN. DEN NURÅDANDE HÖGA KAPACITETSUTNYTTJANDEGRADEN INVERKAR RETARDERAN
Dr. PÅ PRODUKTIVITETENS TILLVAXTMÖJLIGHETER INNEVARANDE ÅR. DÅ EMELLERTID 
NY PRODUKTIONSKAPACITET FORTLÖPANDE KAN TAS I BRUK OCH DEN ALLTJÄMT STAR
KA IN~;E~SKA OCH UTLÄNDSKA EFTERFRÅGAN TVINGAR FÖRETAGEN TILL OLIKA 
RATIONALISERINGSÅTGÄRDER, ÄR DET MOTIVERAT ATT ANTA, ATT PRODUKTIVITETENS 
ÅRLIGA TIL~VÄXVAKT I HELA SAMHÄLIBEKONOMIN SÅVÄL INNEVARANDE ÅR SOM NÄSTA 
Å~ FÖRBLIR UNGEFÄR LIKA HÖG SOM 1969, D~ ÖVER 5 %. INOM INDUSTRIN STI
GER ARBETSPRODUKTIVITETEN NÅGOT SNABBARE. 

I PROGNOSERNA FÖR INNEVARANDE ÅR OCH NÄSTA ÅR AR VARUIMPORTENS UT
VECKLING ETT BETYDANDE OSAKERHETSMOMENT. VARU IMPORTENS VARDE HAR I DET 
FÖREGÅENDE BERÄKNATS VAXA MED SAMMANLAGT 24 % ÅR 1970 OCH MED 13 % ÅR 
1971. 

BASEN FÖR PROGNOSERNA FÖRSVAGAS SÄRSKILT AV ATT UPPGIFTERNA OM 
!MPORTPRISERNAS UTVECKLING AR BRISTFÄLLIGA, TILLFÖRLITLIG OCH AKTUELL 
Lt~ERSTATISTIK SAKNAS SAMT AV ATT DE INKOMST- OCH PRISPOLITISKA AV
G6RANDENA FÖR 1971 ÄNNU INTE HAR FATTATS. HANDELS- OCH BYTESBALANSENS 
UtJDERSKOTT, SOM UTGÖR SKILLNADEN MELLAN TVÅ STORA INKOMST- OCH UTGIFTS
POSTER, KAN DÄRFÖR BLI AVSEVÄRT STÖRRE AN PROGNOSERNA FÖRUTSÄTTER. I 
NCRÅDANDE LÄGE BETONAS SÅLUNDA VIKTEN AV EN EKONOMISK POLITIK, SOM UTOM 
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ATT ALLMANT STYRA EFTERFRAGEOKNINGEN OCKSA VERKAR DAMPANDE SARSKILT PA 
ltlPORTEN AV BL.A. VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR OCH FÖRBÄTTRAR HEMMAMARK
NADSINDUSTRINS MÖJLIGHETER ATT ÖKA SITT UTOUD. 


