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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 inkomst- och tltgifts

stat för landskapet Åland under år 1963~ 

Föreliggande budgetförslag följer i huvudsak uppställningen i se

naste års budget. 

Jämlikt den nya myntlagen (FFS 276/62) genomföres från början av år 

1963 en teknisk myntreform sålunda, att en mark enligt den nya mynt

lagen motsvarar hundra mark enligt den gamla myntlagen och dessutom 

&terinföres penni såsom myntenhet. Den nya myntenheten avses under en 

över gångsperiod att kallas för nymark (nmk) i motsats till nuvarande 

eller gamla mark (gmk). Sifferbudgeten är i överensstämmelse härmed 

uppgjord i nymark, varvid dock belopp i penni icke beaktas. I motive

ringarna har använts såväl nymark som gamla mark varvid nymark vanli

gen betecknats med nmk och nuvarande eller gamla mark med gmk •. I de 

fall dessa beteckningar saknas, torde av sammanhanget framgå vilken 

myntenhet som åsyftas. 

Sedan sjömansskolan nu verkat i det närmaste två år kan dess karak

tär av interimistisk skola anses ha upphört. Landskapsstyrelsen har 

därför funnit det sakenligt att i utgiftsstaten hänföra sjömansskolan, 

som tidigare ingått i utgiftsstaten f9r sjöfartsläroverket, till ett 

skilt IV kapitel under 5 huvudtiteln. 

I budgeten för år 1962 genomfördes en sådan ändring att en tjänst 

eller befattning antecknades i den avlöningsklass, i vilken den inrät

tats och för de personliga avlöningstillägg innehavarna av en tjänst 

till äventyrs hade, upptogs nödiga anslag under särskilda undermoment. 

Ett sådant personligt tillägg utgör även det lönetillägg, motsvarande 

vissa löneklasser, som rektorerna för Ålands lyceum, Ålands sj öfarts

läroverk, Ålands yrkesskola samt föreståndaren för Ålands lantmanna

skola erhåller~ de tre sistnämnda från och med detta år. I enlighet 

med förenämnda förfarande har landskapsstyrelsen upptagit anslag för 

dessa tillä~g såsom särskilda undermoment under momentet för avlönin

gar . 

Bland nya anslag under avlöningar har i vissa fall observer ats an

slag för f järrortstillägg. Den 19 januari 1962 utfärdades n ämligen i 

rik et en förordning om fjärrortstillägg åt statst'~änstemän (FFS 56/62). 
Landskapsstyrelsen har med stöd av 20 § landskapslagen om avlöning i 

landskapsförvaltningen underlydan de tjänster och befattningar uti 

lan dskapet Åland (17/43), såsom av landskapsstyrelsens framställning 

m 25/62 till Ålands landsting med f örslag till ändring av sagda lag 
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framgår , ansett sig berättigad att erlägga sagda tillågg åt de där- · 

till berättigade landskapets tjänstemän. Fjärrortspoängen ~eräknas i 

huvudsak dels på i förordningen närm~re angivna allmänna g~under så

som för glest bebyggda och avsides beHigna orter etc •. , dels på grund 

av skärgårdsförhålland~n • Storleken av varje poäng utgör 2 1 5 % av det 

sammanlagda beloppet av tjänstemannens g~urtdJön eller årsarvode samt 

ålders- och dyrortstillägg eller av motsvarande arvode. Landskapssty

relsen har med ledning av förenämnda förordning fastställt poängen för 

Brändö , Kumlinge , Käkar, Sottunga och Vårdö till fyra under månaderna 

december - april och tre för den övrig a delen av året. 

I anledning av förebådade lönejusteringar upptogs i 1962 års budget 

under varje avlöningsmoment ett anslag för lönejustering, vilket av

såg motsvara det i statsverkspropositionen observerade anslaget om 7 

miljarder mark för reglering av tjänstemannalönerna. Ehuru sagda ansla 

i årets statsverksproposition föreslagits utgå med hänvisning till att 

löneregleringarna i huvudsak slutförts, har landskapsstyrelsen ansett 

det motiverat att fortfarandelåta anslagen för lönejusteringarna 1 

ehuru avsevärt nedskurna, kvarstå då mindre justeringar kan t änkas 

ifrågakomma under år 1963. 

I landskapsstyrelsens framstäl~ning under vintersessionen 1962 med 

förslag till första tillägg till ordinarie budgeten för år 1962 inbe

rättades till landstinget om de l öncjusteringar , som i anledning av i 

riket företagna dels allmänna och dels g:ropjusteringar av tjänstemanna 

lönerna, genomförts för landskapets tjänstemän räknat från den 1 au

gusti 1961. 

De senare under år 1962 i riket inträffade lönejusteringarna rela

teras i landskapsstyrelsens ovannämnda framställning om ändring av 

landskapets lönelag. Motsvarande justeringar har även genomförts i 

landskapsförvaltningen. I budgetförslaget har det nya systemet beak

tats, de nya löneklasserna införts och beteckningarna ändrats såtillvi 

da att beteckningen lkl för löneklass slopats och löneklassen endast 

angivits med beteckningen A respektive B jämte nummerbeteckning .• 

Vid budgeteringen av löneanslagen för personal gemensam för central, 
sjukhuset och c.entralsanatoriet har ytterligare företagits den ändrin

gen att årsarvodets hela belopp antecknats och därefter den bråkdel 

enli gt vill\:et momentets summa berälmats. Därigenom torde klart framgå 

såväl vederbörande tjänsteinnehavares verkliga lön som det belopp vil

ket påföres inrättningen ifråga. 

Såsom känt har patientfrekvensen vid Ålands centralsanatorium under 

ett flertal år visat en stark nedåtgående tendens. Sålunda var antalet 



833 

-3-
vårdd~gar under de-b första verksamhetsåret 18. 282, medan för 1961 mot

svarande tal var 7.537, motsvarande en beläggningsprocent ay 41,2. Un

der 1962 har, per d~n 31 augusti, trots allmän skärmbildsfotografe

ring, detta procenttal ytterligare sjunkit till 40 %. Med st örsta san

nolikhet torde denna tendens fortgå även i fortsättningen. Detta bety

der att den ena av sanatoriets avdelningar komme att stå outnyttjad. 

I anledning därav har landskapsstyre lsen dels vidtagit åtgärder för 

att om möjligt reducera antalet vårdplatser vid sanatoriet i av s ikt 

att där utnyttja befintliga utrymmen för annat ändamål dels funnit 

skäl till omprövning av tidigare fastställd fördelning av sanatoriets 

med centralsjukhuset . gemensamma kostnader. I avvaktan på medicinal

styrelsens beslut i förstnämnda avseende har i föreliggande budgetför

slag personalen inskränkts så långt möjligheter därtill förefunnits. 

Den gällande fördelningsgrunden från år 1954 för gemensamma kostnader 

har inneburit att centralsjukhuset i dessa kostnadet' beräknats till 

7/10 och sanatoriets till 3/10 förutom i de fall då tuberkulosbyrån 

deltagit med 1/10, varvid sjukhusets och sanatoriets andelar varit 

6/10 respektive 3/10. 
Genom det låga beläggningstalet vid sanatoriet har gällande fördel

ningsgrund medfört att sanatoriet belastas med högre kostnader för kost

hållningen än vad de faktiska förhållandena egentligen förutsatt. Det

ta återspeglas bl.a. av den alltmer tilltagande skillnaden mellan sa

natoriets och sjukhusets kosthållningskostnader beräknade per v å rd-

och utspisningsdag, som belyses av följande tablå: 

Sjukhuset (7/10). 
Ar mk X~ggr Tot.ant. Kosin. per Kostn. per 

utsp.dag. vård dag utspisn.dag . 
1961 7,255._891 26.905 36.378 269:69 199;46 
1960 8,013.803. 25,.380 36.157 315:75 221:88 
1959 8 i070.022 26.315 36,802 306:67 219:28 
1958 7.625.680 25.994 37.042 293:36 205:87 
1954 9.144.811 28.276 42.772 323:40 213:80 

,panatoriet 
I 

(3/10). 
1961 3,122.5 25 7 . 537 11.597 414:29 269:25 
1960 3 ,434 , 485 11.322 15•924 303:35 215~68 
1959 3•458.575 9.247 14.490 374:02 238:69 
1958 3.268.150 13.998 19.524 233:47 167:39 
1954 3.919.204 17.574 22.408 233:10 174:90 

Beräknat enligt den föreslagna nya f ördelningsgrunde~, skulle kost-
naderna för kosthållningen 

· far 
år per vård- och ut spisningsdagltidigare 

tett sig sålunda: 
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Sjukhuset (8L'.10 l • 
0 mk Vård- Tot .ant . Kostn . per Kostn. per Ar 

dagar utspisn . dag. v ård dag u tspisn . dag. 

1961 8.302 . 733 26 . 905 37 •. 731 308 : 59 220 : 05 

1960 9. 158 . 630 25 . 380 37 . 651 360 :86 243 : 25 

1959 9 . 222 . 877 26 .. 315 38 . 899 350 : 47 237 : 09 

1958 8 . 670 . 640 25 . 994 39 . 253 333 : 56 220 : 89 

1954 10 .451 . 212 28 .. 276 42 . 772 369 : 61 224 : 34 
Sanatoriet {2l'.lO) . 

1961 2 .015 . 683 7 . 537 10 . 244 275 : 39 202 : 62 

1960 2 . 289 . 658 11.322 14 . 390 202 : 23 159:11 

1959 2 . 305 . 720 9 .. 247 12 . 393 249 : 34 . 186 : 05 

1958 2 . 223 . 190 13 . 998 17 . 338 158 : 82 128 : 22 

1954 2 . 612 . 803 17 . 574 20 •391 148:67 128 : 13 

På grund av de variationer , som sålunda synes uppstå genom en fast -
låst fördelningsgrund , har landskapsstyrelseri ansett det ändamå lsen-

ligt att beträffande kosthållningsutgifternä~ o"beroende hur de förde

las i budgeten, föreslå en ny princip vid f a.S ts t ällandet av de slutli

ga andelarna i des s a utgifter . För detta f örslag redogöres under 4 Ht . 

II : 2 . För övrigt har l andskapsstyre l s en omfa ttat sjukhusledningen s för

slag om att fördf~lningsgrunden för de gemerisamma utgifterna ändras så 

att sjukhuset belastas med 8/10 och sanatoriet med 2/10 . 

För eliggande budgetförslag slutar på 14 ~ 418 ~ 684 nmk mot svarande 

l.441 . 868 . 400 gmk mot 1 . 314 . 829 . 188 gmk i o.r din:a,r ie budgeten fö r å r 

1962. I tilläggsbudget har för år 1962 dessutom bevi l jats 51 .. 800. 000 

g mk . Utgiftsstegringen enligt f örslage t jämfört med vad som hittills 
I 

budgeteratsför år 1962 utgör s å l unda 75 ~ 239. 212 gmk motsvarande ca 5, 5 
. I 

procent , varvid dock även beaktats anslaget under 12 Ht . I : l . 

Skil jakt igheterna me l l an budgetf örslaget och de hittills budgetera~ 

de medlen f ör är 1962 f r amgår av följande t ab l å: 

I 

I 

I 
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Inkomster. 

1 Avd. Skatter o. avgifter av skat
tenatur 

2 Avd. Ink. från sjukvårdsinrätt-
ningar 

3 Avd• Inkomster av blandad natur 

4 Avd. Återburna derstödslån 
5 Avd• Finansieringsinkomster 

För år 1963 föreslås 
Hittills budgete
rat för år 1962 

Minskning 
Ökning + 

gmk gmk 

14.000.000 + 1.000.000 

58,827.000 + 5.280.500 
58.533.026 +15.254.774 
40.100.000 + 10.100.000 
. ' . 

1.195.169.162 + 43.603.938 

Summa 

I nmk 

150.000 

641.075 

737.878 
502.000 

. 12.387.731 

§~~~g===J=~=Jgg=g~~=1~~==L=t=1~=~J~=~~~=1=1~=~1§~g~~========= 
Utgifter. 

1 Ht. Landstinget 17.447.300 + 2.291.900 197.392 
2 Ht. Landskapsstyrelsen 39.744.400 + 12.524.400 522.688 

3 Ht. Polisvårdey,i · · 34,967,350 + 6.129.850 410.972 

4 Ht. Hälso- och sjukvården 214.630.200 + 31.753.100 2.463.833 

5 Ht ~ Undervisnings- och bildnings 
väsendet 331.760.738 + 25.412.1?2 3.571.729 

_6 Ht. Näringarnas främjande 81.359.600 + 11.324.200 926.838 

7 Ht. Kommunikationsväsendet 144.243.700 + 2.835.500 1.470.792 

8 Ht. Sociala uppgifter 28.217.900 + 5.722~100 339.400 

9 Ht,.. Diverse anslag 67.765.000 + 23.375.000 911.400 

_ lC Ht. Investeringsutgifter 162.140.000 - 3,478,000 1.586,620 

· 11 Ht .• Understödslån 193.850.000 - 7,650.000 1.862.000 

, lL Ht. Finansieringsutgifter 50.503.000 - 35,001.000 155.020 

Summa l.366.629.l88 + 75.239.212 14.418.684 
========~================================*=============== 
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I statsförslaget för år 1963 har i jämför~lse med rikets ordinarie 

utgiftsstat för år 1962, de egentliga utgiftetna minskats med 4,5 %, 
de inkomstbringande kapitalutgifterna med 4,7 % och de . icke inkomst

bringande kapitalutgifterna med 17, 3 %. Bortsett från de kraftiga 

nedskärningarna under 15 hu.vudtiteln.t Diverse !it.llmänna utgiftert visar 

de egentliga utgifterna i statsförslaget en ökning om ca 13 % och med 

beaktande av samtliga huvudtitlar, förutom 15 huvu·dti teln~ en ökning ·om 

4,5 %. 
Såsom av uppställningen ovan framgår utvisår samtliga avdelningar i 

landskapets inkomststat en ökning. Den relativt _kraftiga ökningen un

der 3 Avdelningen, Inkomster av blandad naturt hänför sig främst till 

kommunernas andelar i Ålands yrkessk~la ··och ränteinkomsterna från un~ 
derstödslånen. Statsanslaget för skattefinansiell utjämning är beräk

nat till 12.386.211 nmk. I statsverkspropositionen föreslås för detta 

ändamål under 15 Ht. II:8 ett anslag om io.5·00.000 nmk. 

Vad utgifterna beträffar visar samtliga huvudtitlar ökning med un

dantag f<~r 10 Ht .. , Investeringsutg.if~_er, 11 Ht., Understödslån samt . \ 

12 Ht. Finans:Leringsutgifter 1 dä_r minskningen utgör respektive 3. 4 78. 006 I 
7.650.000 . och 35.001.00~~e största utgiftsstegringarna utvisa 

4 Ht. Hälso- och sjukvården med ca 31.750.000 gmk, 5 Ht 4 Undervisnings

och bildningsväsendet med ca 25.400.000 gmk samt 9 Ht. Diverse ans1:ag 

med 23.375.000 gmk~ Utgiftsökningarha orsakas i främsta hand antingen 

direkt eller indirekt av redan intrElffade och förestående lönejuste

ringar samt av nyinrä~tade tjärtster va~till for 9 huvudtitelns vidkom

mande observerats utgifter på grund av nytillkomna landskapslagar. 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen. I detaljmotiveringen 

har förslagsanslagen öch re.servationsanslagen betecknats med (f) res

pektive (r) och tidigare moment som föreslås utgå står inom parentes. 

Med hänvisning till ovananförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
föreslå 

at -b Lahdstinget måtte antaga följcinde för

slag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat 

för 1!3.rtdskapet Åland. under år 1963 samt bemyn

diga iandskapsstyrelsen att för budgetens för

verkligande upptaga erforderliga l å n . 

Mariehamn, den 8 november 1962. 

På landskaps;~elt.ns vägnar: 

Lantråd ~~~k ~e:.q-__ _ 

Iiandskapskamrer d~k Gus-
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I N1K 0 M S T F. R. 

1 Avdelningen. 
=~===========-:::::== 

I . Skatter och avgifter av skattenatur. 

1. Nöjesskatter . ·~·······~···••••••••••••••••••••••#••• 

2. Apoteksavgifter ..... , .... ..................... _ .• ..._ ... . 

3. Övriga skatter och avgifter av skattenatur 

Summa I kap. 150. 000 

Summa I Avdelningen 150.000 

2 Avdelningen. 
===========:;.==== 

• • • • • • • • • 

I. Inkomster från landskapets sjukvårdsinrättningar. 

Ålands centralsjukhup. 

1. Dagavgifter . ................................ , • . ... .... .... ~ ........ . 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 

3. Personalens kosthållsavgifter ........ ........ • .. .. # •••• 

4. Avgifter och ersättningar för läkarintyg och -utlåtanden 

5. Ersättningar för undersökning och vård av försäkrade 

patienter .; ............... .... ..... .- ............. ...... · .. . 

6. Inkomster från poliklinik···~····················· · 
7. Kommunernas andel i föregående års anläggnings- och 

driftskostnader ········• •······~· ············· ··· 
Ålands centralsanatorium. 

8. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 

9. Personalens kosthållsavgifter ·····~·····•···~····~~ 
10. Kommunernas andelar i föregående års anläggnings- och 

driftskostnader ••••••••••••••4•••················ 

11. Hyra för tuberkulosbyrån för dispensärlokalen jämte 

inventarier ........... .......... .......... .. .......... . 

12. H;y-ra från tuberkulosbyrån för dispensär läkarens 

t j än st e bostad , • . • . • . . . • • • • . . . . .. . .. . . . . . . •..... ... ,. . 

Ålands t~berkulosbyrå. 
13 . Kommunernas andelar i föregående års anläggnings-

och driftskostnader •••••&•••••••••••••·•••••••••· 

Kumlinge sjukstuga. 
14 . Dag- och övriga vårdavgifter ••••••••••••••••••••• 

15. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster • 

Summa I kap . 641.075 

Summa 2 Avdelningen 641 . 075 

840 

1-2 Avd,. 

55 .000 

20.000 

75.000 

155.000 

40.400 
19 _. 000 

5 . 200 

4.000 

35.000 

. 210 .. 000 

2.000 

4 .. 000 

125.000 

8 .. 000 

J . 600 

21.200 

5.000 

3. 675 . 
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3 Av de lningen. 
------------------------·---

I. Inkomster av l:;landad natur . 

Polisinrättningen i Ma,~ieh~..I!'E1....!. 

1. Stadens andel i kostnaderna f ör polisinrättningen •• 

2. Avgifter f ör anli tande av grodmän ........ . . .. . .. . . • .. . 

Alands lyceum. 

3 . Elevavgift er ............. o • .•• ., • o •••• , •••• a .. ... . . . . . ... . . . 

4. Vederlag f ör naturAcai'örmåne~.samtt niversa inkoms ter 
[Ianas sJ01·ar sla~overk. 

5. Elevavgifter . . . ,• . o • .• . •••• e • e. ~ ... o ,, .• • • ,, ... " • •••• , .... ... . 

6. Vederlag f ör naturaförmåner samt diverse inkomster • 

Ålands s jömansskola. 

7. Elevavgifter • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 • , $ ft 0 ~ + • • • • • • • • • • • • • • 

8. Vederlag f ör naturaförmåner samt diverse inkomster • 

Ålands yrkesskola. 

9. Inkomst av arbet sverksamhet en samt diverse inkomst er 

10. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostnader 

Ålands lantmannaskola . 

11. Elevavgifter 

12. Vederlag för 

13. Inkomst från 

14. F. levavgifter 

15. Vederlag för 

16. Elevavgifter 
17. Vederlag för 

• • A f o o • o e & e • e e f e e e ~ e • • e • o • • • • • • • • • • • ~ • 

naturaförmåner samt diverse inkomster 

skollägenheten på Jomala gård ~······· 

Ålands kvinnliga hemslöjdsskola. 

• ~ • • • • • • • o o a f • • • ~ • o • o • • • • • • • o • • • • • • • • • 

naturaförmåner samt diverse inkomster 
n o 

Alands lantlrnsha llsskola. 

0 • • • • • • • • • 0 • • ~ • • 8 ft • 0 • • • 0 ~ • • • • • • • • • 0 • • • 

natura förm~ner samt diverse inkomster 

Grelsby plantskola, 
18. Inkomst från försäljning av plantskolealster ....... 
19. Vederlag för naturaföråner · s amt diverse inkomster .... 

Ålands fruktf9rsök. 
20. Inkomst fr ån fruktförsäljning •...••• ~ ............... . 

21. Vederlag f ör naturaförmån er s amt diverse inkomster • 

Ålands förs ök s fält. 
22. Inkomst från fröförsäljning s amt diverse inkoms ter • 

Vägavdelningen....!.. 
23. Hyror och övriga inkomster .................. .. .... ... . 

Övriga inkomster av blandad natur. 

24. Ränte i nkomster frän av land skapet bevi l jade under-

stöds l ån .......... ~ .. ft ••• • fl (I 0 •• Q. ••• 0 • •• " • 0 • e ••••••• 

841 

3 Avd. 

78. 092 

500 

36.000 

1 .900 

1 6.324 

500 

14.672 

250 

10. 300 

1 07 . 500 

200 

2.600 

39.000 

35 0 

9 0 0 

90 

100 

3.000 

2.500 

2.750 

1 . 050 

300 

6.000 

320.000 
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25. I nkomster f rån f örs äljning av registerbrickör . ~· . . .. 
26 . Diverse inkomster .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 

27 . Inkomster från lantbruksavde lningens arbet smaskiner 

28 . Inkomster från forstavdelningens ar betsmaskiner .~ •• 

29 . Kommunernas andelar i f öregående års kostnader f ör 

unde r hå ll av bygdev ägar ......... -~ ••••••• • •• ~ ~ . ~ ~ •• 

30 . Kommu~~rnas ersättningar f ör kostnader föranledda 

av lags tiftningen om sysselsåttning ••• ~~···'·••·· 
31 . Ersättningar för kostnader i samband med uppgörande 

av b.yggnadsplaner ... ... ........ i ' ............. "• • .- ... . 

Summa I kap . 737 .878 
Summa 3 Avdelningen 737 . 878 

4 Avdelningen,o 
=============== 

I . Till landskapet åt er ·burna understödslån . 

1 •. Avkortningar på understödslån • • ••••••• . •••••••••••• ,. 500 . 000 

Summa I kap .. 500 . 000 

II • . :;:;~sättningar , som f ör o:zggq,nde av byg,dev~gar · I 
med stöd av vägl agen s~o.;La indrivas ho.s k om-

I)lunerna .. 

1 . Kommunernas andelar i f ör egående år s kosthäder f ör byg-
gande av bygdevägar ................... • ..... . . ,. ..... .1 • • 2 . 000 

Summa II kap . 2 . 000 

Summa 4 Avdelningen 502.000 

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

I t .. , Finansier ing s inkomst er . 

Avrfil{nings-:- och r änteinkomster . 

1 . Statsa nslag för skattefinans i ell ut j ämning: 

a ) Förskott för år 196 3 .. ........ . .............. . ... 12 . 386 .211 

b ) Ut j ämningsreglering för tidigare å r ·•···· ·· ·••e 1 0 
2 • Ränteinkoms t er från finan s ieringsmedel • • • • • • • • • • • .. • • 1 . 000 

3 . Inbetal ningar av landskapets enskilda medel för vid 

avräkningen såsom ordinarie utgifter icke godkända 

belopp .... . .. .. .•• . . .. . . .•••.•... •. . ... . • . . .. . . . .. . . .. 500 

4 . Av landskapet upptagna finansieringslån för ordinarie 

budgetens förverkligand e ... . .. . .... .. . . .. . ......... . · · 10 

Summa I k ap . 12 . 387.731 

Summa 5 Avdelningen 12 . 387 . 731 
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Summa inkomster mk l~.418.684 
================================ 

U T G I F T E R • 

. 1 Huvudtiteln. Landstinget. 
I 

================~========== 

I. Allmänna landstingskostnader. 

1. Landstingsmännens arvoden, dagtraktamenten och rese-

kostnader (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 138.000 

2. Arvode åt landstingets sekreterare och notarie ·:-för-

slagsanslag) .. ·~ .................... ~ ........ , ..... ............... . 

3. Arvoden åt utskottssekreterarna (förslagsanslag) 

4. 1 kanslist och renskriverska: 

grundlön (A 15) •••••••••••••••••• 6.156 

ålderstillägg •••••••••••••••••••• 1.716 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •• 230 

lönejustering (förslagsanslag) .... 100 

• • • • • 

5. Stenografer (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••• 

6. Bibliotekarie, arvode ................................... . 

7. Till kanslikommissionens disposition för avlönande 

5.000 

7.500 

8.202 

7.500 

390 

av extra ar}Jetskraft • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 900 

8. Folkpensions- och barnbidragspremier (förslagsanslag) • 6.000 

9. Hyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städ-

ning ( förslagsanslag) •••.•••••••••• ~ • •. • • • • • • .. • • • • • • • .. 10. 000 

10. Inköp och inbindning av litteratur till landstingets 

bibliotek•••••••••••••••••••···~···················· 
11, För exkursioner och expertutlåtanden (förslagsanslag) 

12. Revisionskostnader ( förslagsanslag) ........ ~ ............ . 

13. Expensmedel .................. ............................ . 

14. Kanslikommissionens dispositionsmedel •••••••••••••••• 

Summa I kap. 197.392 

Summa 1 Huvudtiteln 197.392 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
=================================== 
I. Centralförvaltningskostnader. 

1. Avlöningar: 

1 lantråd, grundlön (B 7) ....... 37.872 

1 lagberedningssekreterare, 

grundlön (B 3) •••a•·~-~~~~··· 26.844 

1 äldre sekreterare, grundlön (B 2) 24.828 

400 

500 

7.000 

5.500 

500 
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1 yngre sekreterare, grundlön (A 28)12.456 
1 kamrerare, grundlön (B 1) ••• ~ •• 23.028 
1 vägingenjör, grundlön (B 2) .... 24.828 
1 agronom, grundlön (B 2) , •••. , ~ • • 24. 828 
1 kolonisationsinspektör, grund-

lön ( A 29 ) ..• • " ............ • •• • 
1 forstmästare, grtindlön (B 2) 

1 försöksledare-forstmästare, 

' • • • 

13.260 
24.828 

årsarvode (A 27) •••••••••••••• 11.736 
1 arkeolog, grundlön (A 30 ) ~ ... ~ • . ~ 14~100 

1 byggnadsinstruktör, grundlön 

(A 20) ................... 4 • •• .•• 

1 huvudbokförare, grtin~lön (A 19) 

1 registrator o. arkivarie, grund-

lön ( A 16) •••.•....•••••••.•.• 
1 kassör, grundlön · (A 13) .••...•• 
1 kanslist och bibliotekarie, 

grundlön (A 15) ............... . 
1 bitr. bokförare och kassör, 

grundlön (A 11) a••~····~····~· 
1 vaktmästare, grundlön (A 8) ·••• 

1 kanslibiträde, årsarvode (A 8) 
2 renskriverskor, grundlön å 

4•476 (A 7) •· .......... .. ..... . 
1 renskriverska, årsarvode (A 7) 

1 kontorsbiträde, årsarvode (A 8) 
1 telefonist, grund lön. ( A 7) •••• 

7.872 
7.488 

6.420 
5,664 

6.156 

5 ·.244 
4;.656 
4.656 

8.952 
4,476 
4.656 
4,476 

1 bokföringsbiträde, å rsarvode (A 7) 4.476 
1 chaufför, årsarvode (A 10) .••. 5.040 
1 städerska 1 grundlön (A 2) .••.• 3.684 
arkivarietillägg åt kanslisten •• 264 
maskinskrivningstillägg (förslags-

anslag) .... o................ ... 700 

ålderstillägg (förslagsanslag ) •• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) • 

lönejusteringar (förslagsanslag) 

30.000 
6.500 
1 .. 000 

2. Ledamöternas i landskapsstyrelsen arvoden, dag

traktamenten och resekostnader (förs l agsanslag) •• 

3. För lagberedningskommitteer (förslagsanslag) ••••••• 

4. Trycknings- och inbinciningskostnader (förslagsanslag) 

844 

360.988 

40.000 
3 .. 000 

18.000 

. . - I 

·.I 
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5. Hyra för landskapsstyrelsens lokal jämte lyse och 

städning (förs lagsanslag) •-............ ... ............. . 
6. Expensmedel .............................................. . . 

7. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) •••••••• 

8. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) ••••• 

9. Hyra för lantrådets tj~nstebostad (förslagsånslag) 
10. Landskapsstyrelsens dispositionsmedel ••••••••••••• 

Summa I kap. 522.688 
Summa 2 Huvudtiteln 522.688 

3_-lfuvudtiteln. Polisvården. _ 
=========================== 

I. Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Av löningar : 
1 polismästare, grundlön (A 22) •• 8.784 
1 poliskommissarie 1 grundlön (A 18) 7.116 
2 överkonstaplar, grundlön å 

6.156 (A 15) •••••••••••••••••• 12.312 
10 äldre konstaplar, grundlön å 

5.664 (A 13) •••••••••••••••••• 56.640 
7 yngre konstaplar, grundlön å 

5.448 (A 12) •••••••••••••••••• 43.584 
2 yngre konstaplar, årsarvode å. 

5,448 (A 12) •••••••••••••••••• 10.896 
4 extra konstaplar, arvode för 

sammanlagt 20 mån. (A 11) ••••• 8 .740 

1 kanslist, grundlön (A 9) ••••••• 4.848 
1 extra maskinskriverska, års-

arvode (A 7) •••••••••••••••••• 4,476 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••• 22.400 
dyrortstillägg (förslagsanslag) 5.500 
ersättningar för söndagsarbeten (för-

slagsanslag) •••••••••••••••••• 18.ooo 
kriminalpolistillägg (förslags-

anslag) ........................ 2. 000 
arvode för grodmän (förslagsanslag) 500 
lönejusteringar (förslagsanslag) • 100 

2. Beklädnadsbidrag å 124 ••••••••••••••••• ••• •• ••• •• 
3. E~pensmedel . ....•••.•....•••••••• • •. • •. • • -• • • • ·. • · · • • 

4. Telefonkostnader (förslaganslag) . , ' .. ~ .... •·• ..... 

845 

2-3 Ht .. 

39 .. 000 
24.000 
20.000 

12.500 
1.200 

4.000 

205.896 

3.852 
4.000 

2.500 
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5. Beväpning och utrustning ••••••••••••••••••••••••• 
6. Ersättning för under tjänsteutövning förstörda kläder 

7. Barnbidrags- och folkpensionspremier (förslagsanslag) 

8. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon ••••• 

g. Drifts- och underhållskostnader för telefoniutrustning 

10. Till landskapsstyrelsens disposition för polisinrätt-

ningen .. .. ,. ..... ................... ........ ._ ...................... . 

Summa I kap •. 232. 778 

II. Polisväsendet på landet. 

1. Avlöningar: 

1 överkonstapel, (Jomala) 1 grundlön 

(A 15) .................. I.'. 4: .••• 6.156 

1 överkonstapel (Sund) grundlön 

( A 14 ) ........•.• • . , .• • • • • • • · • 5.904 
6 äldre poliskonstaplar, grundlön 

å 5.448 (A 12) ••••••••••••·~·· 32.688 
2 yngre poliskonstaplar (Jomala)~ 

grundlön å 5.448 (A 12) •••••4• 10.896 

7 yngre poliskonstaplar, grundlön 

å 5 • 2 4 4 ( A 11 ) • • • • • • • .. • • • • • .. • • 3 6 .70· 8 
2 yngre poliskonstaplar (Jomala), 

årsarvode å 5.244 (A 11) •••••• 10.488 

3 extra poliskonstaplar (Jomala), 

arvode för sammanlagt 14 månader 

( A 11 ) ........... , ... , •.•.•.. .... 

1 extra byråbiträde (Jomala) års-

arv o de ( A 7 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 extra poliskonstapel (Sund) ar-

vode för 12 månader (A 11) •••• 

1 extra byråbiträde (Sund), års-

6.118 

5.244 

arvode (A 7) •••••••••••••••••• 4.476 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••• 18.000 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •• 800 

kriminalpolistillägg, (Jomala 

och Sund) (förslagsanslag) ..... 900 

ersättningar för söndagsarbeten 

(förslagsanslag) •••••••••••·• 
f järrortstillägg (förslagsans lag) 

3.500 

2 .. 400 

lönejusteringar (förslag sanslag) • 100 

2. Beklädnadsbidrag å 93 ••••••••••••••••••••••••••••• 

846 
3 Ht. 

500 
30 

10,.000 

3.500 . 
1.000 

1.500 

148.854 
1.860 
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Ersättningar åt landspolisen för resor (förslagsanslag) · 3. 

4• Expensmedel .................. .............................. . 

Polisernas uniformering och utrustning (förslagsanslag) 5. 
6. För polishäkten ................ .......................... . 

7. För rörlig trafikövervakning ·••••••••••••••••••••••••• 
8. Till landskapsstyrelsens disposition för polis-

väsendet på landet ······••••••••••••••••••••••••••#• 

Summa II kap. 178.194 

Summa 3 Huvudtiteln 410.972 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
===========~=========~==========~====== 

I. Särskilda avlöningar. 

1. Avlöningar: 
1 distriktsläkare, grundlön (A 23) ••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

fjärrortstillägg ••••••••••••••••••••• 
lönejustering (förslagsanslag) ••••••• 

9.288 
3.000 

800 

100 

2. Resekostnader och dagtraktamenten för distriktsläkaren 

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

3. Distriktsläkarens ·kanslimedel ... ........................ . 

4. Kumlinge läkarbåt ( f örslagsanslag) ••••••••••••••••••• 

5. Landskapshälsosyster-barnmorskans avlöning: 

grundlön (A 21) •••••••••••••••••••••• 8.292 
ålderst!llägg (förslagsartslag; ....... .. 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ••••••• 

2.760 
260 

100 

6. Landskapshälsosy3ter-barnmorskans resekostnader 

(förslagsanslag) •••••••••••••••••••••••••••·••••••• 
7. Landskapshälsosyster-barnmorskans hyresmedel ••••••••• 
8. Landskapshälsosyster-barnmorskans kanslimedel och hand-

bibliotek•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Summa I kap. 33.420 
II. Ålands centralsjukhus. 

1 • Avlöningar: 

Läkare, 

chefsläkararvode •••••••••••••••••••• 4.800 
1 överläkare (kir.avd.) grundlön (B 1) 23.028 

1 överläkare (med.avd.) grundlön (B 1) 23.028 

1 överläkare (gyn.avd.) grundlön (B 1) 23.028 

8!7 

3-4 

8.ooo 

4.000 

500 
l.98D 
5.000 · 

8.ooo 

13.188 

2.000 

300 

4.000 

11.412 

1.500 

720 

300 

Ht. 

1 I 
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Ersättningar åt landspolisen för resor (förslagsanslag) 

, .Expensmedel .......... •·• ...................................... . 

polisernas uniformering och utrustning (förslagsanslag) 
För polishäkten ....................................... . 

För rörlig trafikövervakning ·••••••••••••••••••••••••• 
Till landskapsstyrelsens disposition för polis-

väsendet på landet ••••••••••••••••••••••••••••••••#• 
Summa II kap. 178.194 

Summa 3 Huvudtiteln 410.972 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
---------~-------------------------------------------------------------~------

I. Särskilda avlöningar. 

1 distriktsläkare, grundlön (A 23) ••• 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••••••• 

fjärrortstillägg ••••••••••••••••••••• 
lönejustering (förslagsanslag) ••••••• 

9,288 
3.000 

800 
100 

:Resekostnader och dagtraktamenten för distriktsläkaren 

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••~•••••• 
Distriktsläkarens ·kanslimedel ......... , •••••••••••••• 

,Kumlinge läkarbåt (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 
Landskapshälsosyster-barnmorskans avlöning: 

grundlön (A 21) •••••••••••••••••••••• 8.292 
ålderstillägg (förslagsanslag} •••••••• 
dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 

lönejustering (förslagsanslag) ~······ 

2.760 
260 
100 

Landskapshälsos y:::iter-barnmorskans resekostnader 

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Landskapshälsosyster-barnmorskans hyresmedel ••••••••• 
Landskapshälsosyster-barnmorskans kanslimedel och hand-

bibliotek •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summa I kap. 33.420 

II. Ålands centralsjukhus. 

Läkare, 
chefsläkararvode • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • 4.800 
1 överläkare (kir.avd.) grund lön (B 1) 23.028 
l överläkare (med.avd.) grund lön (B 1) 23.028 

överläkare (gyn.avd.) grund lön (B 1) 23.028 

847 

3-4 

s.ooo 
4.000 

500 
1.98{) 
5.000· 

8.ooo 

13.188 

2.000 
300 

4.000 

11.412 

1.500 
720 

300 

Ht. 
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1 över+.:äkar13 (röntg.a"\få"•) gruhdlön, (B 1)23.028 
1 avdelningsläkare (ki~!avd.) 

gr~~dlÖn (A 27) .diiL •. ~ ••.. d;i! 11.736 
1 avdelningsläkare (med.avd.) grund~ 

s~~lad sköterskepersonal. 

l översköterska, grundlön (A 19) •.•• 
10 avdelningssköterskor, grundlön å 

5.904 (A 14) ....................... . 
1 nattsköterska, grundlön (A 14) •••. 
2 bitr. avdelningssköterskor, grund-

lön å 5.448 (A 12) ................ . 
5 specialsköterskor, grundlön å 

5.244 (A 11) •••••••••••••••••···~ 
11 sjuksköterskor, grundlön å 

5 • 0.4 0 ( A 10) " .••••.•••• , ••••••••• 
3 sjuksköterskor, årsarvode å 5.040 

11.736 

7.488 

59.040 
5.904 

10.936 

26.220 

(A 10) ···~·•·•~··~••••••~•••••••• 15.120 
4 barnmorskor, grundlön å 5.040 (A 10) 20.160 

Övrig s~olad ~ersonal. 

1 sjukgymnast 1 grundoln (A 12) ••• •.. 5.448 

1 farmaceut, årsarvode (A 7) ...... ' . 
9 hjälpsköterskar, årsarvode å 

4~476 (A 7) ·••••••••••••••••••••• 
10 barnsköterskor, årsarvode å 

4.476 (A 7) •fl••••-•• ... ••••• .. •••••,•• 

5 tekniska biträden, årsarvode å 

4,476 (A 7) ........................ . 
Kontorspersonal. 

1 syssloman 9 grundlön (A 25) 7/10 ••• 

1 bitr. syssloman-bokförare, grund

lön (A 16) 7/10 •••••••••••••••••• 
1 kassör-centrallagerföreståndare, 

årsarvode (A 11) 7/10 •••••••••••• 
1 byråbiträde, årsarvode (A 8) •••••• 

1 kontorsbiträde, årsarvode (A 7) 7/10 
Övrig kvinnlig personal, 

1 kosthållerska, grundlön(A 14) 8/10. 
1 bitr~ kosthållerska, årsarvode (A 10) 

8I10 °' ,, ~ ~ •• ~· r. ,. ... ~ ~ " A l!I • -l'J ' .0. ............ ~ .. 

44.760 

22.380 

7.283 

4~494 

3.671 
4.656 

3.134 

4.724 

4.032 

848 

4 Ht. 
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1 tvätt- och linneföreståndarinna, års

arvode (A 10) 8/10 •••••••••••.•• 
3 telefonister 9 årsarvode å 4.140 (A 5) 

8/10 (J "' • ~ ••• ~ 0- •••• • -~ ........ ·• ... ·• •• ·• .fl 

3 l\:okerskor, årsa:r,vode i å 3. 984 (A4) 8/10 
1 bagerska, årsarvode (A 4) 8/10 ••• 
2 maskintvätterskor, årsarvode å 

4,140 (A 5) 8/10 ................ . 
4 tvätterskor, årsarvode å 3.984 (A 4) 

4.032 

9.936 
9.562 
3.188 

6.624 

s /i o .. ., . .JJ' . . # .., • • • •••••• 9 • • • ........... . 
12.749 

2 sömmerskor, årsarvode å 3.984 (A 4) 
8/10 t1 r ·• • • ... r • • • • e. • • •· • o • • e • _._ • _. •· • • • 

1 baderska..:.städe.rska, årsarvode (A 4) 

1 baderska, årsarvode (A 4) ......... .. 

8 sjukhuspraktikanter, årsar'vode'å 1.440 
7 köksbiträden 1 årsarvode ~ 3.684 

(A 2) 8/10 ·····••••••••••••••••• 
6 servererskor-diskerskor, årsarvode 

å 3.684 (A 2) •••••••••••-•••·••••• 
18 sjukhusbiträden, årsarvode å 

3.684 (A 2) ••••••••••••••••••••• 

Övrig manlig personal. 

1 maskinmästare, grundlön (A 20) 1}10 
2 maskinskötare, grundlön å 5.040 (A 10) 

8/10 .e • "' " • #. • .a e • o- • e e e • • • O • e I e • • • o • • • 

1 chaufför-vaktmästare, grundlön 

(A 10) 8/10) •••••••••••••••••••••• 
1 snickare-ambulansförare, årsarvode 

(A 9) 8/10 ....... •_,11 .................... . 

1 gårdskarl-trädgårdsmästare års

arvode (A 8) 8/10. ···~•·•o••••••••• 
3 eldare, årsarvode å 4,656 

(A 8) 8/10 o••:jll••••••••••••••• .. ••• 

1 eldare, årsarvode (A 8) 7/10 ....... . 
1 hjälpkarl, årsarvode (A 6) 8/10 •••• 

Geme~samma löneförmåner. 

läkarnas sjukhustillägg ............. .. 

ålderstillägg (förslagsanslag) ····~~· 
dyrortstillägg (förslagsanslag) ....... . 

6.375 
3.984 
3.984 
11.520 

20.630 

22.104 

66.312 

5.510 

8.064 

4.032 

3.879 

3.725 

11.175 
3.260 
3.447 

52.706 
45.000 
25.000 

ersättnine för sö.ndagsarbete (förslags-
anslag) .,, •• n•••·····~········,···· 72.000 

~~~·~-----------------

849 
4 Ht. 

: I 
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dejoureringsarvoden (förslagsanslag) 

semestervikariatsarvoden (förslags-

ans lag ) . ~ .. I') •• , ••••• ~ ..... , • • ••••• 

sjukvikariatsarvoden (förslagsanslag) 

beklädnadsbidrag ••••••••••••••••••• 
anslag för tillfällig personal (för-

slagsanslag) •••••••.••••••••••••• 

55.500• 

46.000 

25.000 

3.952 

8.000 
övertidsersättningar (förslagsanslag) 6.000 

löne·5111steringar ( f.örsJagsa:nsla?) . • • • 20. 000 

• Kos-tnä:L;Lningen ( fÖl:'$lagE1anslag) • " ••••• ~. ~ -~ • -•••• '·~ '• ~ ~ .. 
.i MedicitJ.alier och förbaritismateriai' (förslagsanslag) • ._ .. 

Värm~ öoh lyse (försiagsanslag~ )J•••••ij,!••~ .... ~J1 •• ~. 

,. Tvätt- d6h rengöringsmedel in:k1. v~ttena~gi:ft (fött ... 

slagsanslag) • ~ s.,. •• '~ J ••••• '~.i~ ........ " ... •• .. •~ ..... _ 
Utgifter.för röntgen-, laboratbrie.i.1... och poliklinik-

verksamhet (förslagsanslag) ·~······••·~··•···~'*··· 
.... För själavården ....................................... . 

Underhåll av fastigheten ••••••••••••••••••••••••••••• 

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

• Diverse utgifter •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Anslag för konsultationer (förslagsanslag) •••••••••• 

Arvode och resekostnader för ögonläkare (förslags-

anslag) ... _ .. , ............................................. . 

• Arvode åt läkare för läkarintyg och -utlåtanden, 

för vilka uppbär~s avgift eller ersättning (förslags-

ans lag) .. _ ..... ~ ... _, , ................................. ,•· , , , , , , .. 

Hyra för läkar.bostad ( förslagsanslag} , ,·, • ~ , , , , , ~ , •• 

• Folkpensions- och barnbidragsavgifter (:förslagsanslag) 

• Brandstodspremier (förslagsanslag) •••• ,,,,,,, .. ,, •••• 

830 
4 Ht. 

< ' 

1.053~288 

92;'000 

80&000 
10'.U)OO 

30l400 

47.000 

720 
6.000 

16.000 

7.000 

30.000 

2.000 

1.000 

• Till landskapsstyrelsens disposition för cent:ralsjukhuset 

Summa II kap. 1.535.108 

5.200 
4,400 

50.000 

l.JOO 

7,500 

III, Ålands centralsanatorium 1 
• A Vlöningar : 

-över-
1 sanatori~~äkare, grundlön (B 6) ••• 

1 översköterska, grundlön (A 19) •••• 

2 avdelningssköterskor, grundlön å 

6.156 (A 15) ••••••<>••••••c••••••• 

1 laboratorie'- och röntgensköterska, 

grundlön (A 15) 1/2 •••••••••••••• 

34.560 
7.488 

12.312 

3 .078 
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1 nattsköterska, grundlön (A 15) •••• 

· 2 assistentsköterskor, grundlön å 

5.244 (A 11) ••••••••••••••••••••• 
3 sköterskebiträden, årsarvode å 

4 • 4 7 6 ( A 7 ) .. ·•- • • • • • . • • • ·• • • •· • • • • .. • . 
1 arbetsterapeut, griJ.ndlön (A 11) ••• 

1 baderska, årsarvode (A 4) ••••••••• 

3 ~e:tver~t'skot.;.;.d?.-sker:::iko·r i årsarvode 
å 3,684 (A 2) .~ ••• ddLIH.;. • .'L 

2 avdelningsstäderskor• årsarvode 

å 3.684 (A 2) .~ ••••• ~~ •• , •••••••• 

1 avdelningsstäderska; årsarvode 

( A 2 ) 1/ 2 • • • • • • • • •. • " • • • • • ~ • I • , • • •. 

1 syssloman, grundlön (A 25) 2/10 ••• 

1 bitr. syssloman-bokförare? grund~ 

lön (A 16) 2/10 •••• ~ ••••••••••• ~. 

1 kassör-centraliagerföreståndare, 

årsarvode (A 11) 2/10 ···~•······· 
1 kontorsbiträde, årsarvode (A 7) 

2/ 10 ...... _.. ....... -Cll •• 4 ••••••••.•• , ••• 

1 kosthållerska, grundlön (A 14) 2JlO 
1 bitr. kosthållerska, grundlön 

(A 10) 2/10 ~ •••• ~ ••••••••••••• ~ •• 
1 tvätt- och lirtneföreståndarinna, 

årsarvode (A 10) 2/10 · •• : • ........... 

3 telefonister, år~arvod9 å 4.140 

( A 5 ) 2/10 I .... I ••• p'. ~ •• I •••••••••. 

3 kokerskor, årsarvode å 3.984 

(A 4) 2/10 ••••••••••••••••••••••• 
1 bagerska, årsarvode (A 4) 2/10 • • • • 
2 maskintvätterskor, årsarvode å 4.140 

(A 5) 2/10 .......... •••••••• •••••• 
4 tvätterskor, årsarvode å 3.984 

(A 4) 2/10 ........................ . 

2 sömmerskor, årsarvode å 3.984 

(A 4) 2/10 ••••••••••••••••••••••• 
7 köksbiträden, årsarvode å 3.684 

( A 2) 2/10 •••••••••••••••••••••• 
1 maskinmästare 1 grundlön (A 20) 2/10 
2 maskinskötare, grundlön å 5.040 

851 
4 Ht. 

' 6.156 

.~ 

l0.488 
_,·. 

! : 

13.428 

5.244 
3,984 

- :,•·'".I 

li.652 

7.368 

1,842 

2.081 

1,284 

1.049 

896 

l•i81 

1.008 

1.008 

2.484 

24-391 

797 

1.656 

3.188 

1.594 

5.158 

1.575 
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(A 10) 2/10 • • • • 4 • a • • • • • 4 • • • • • o • 

1 chaufför-vaktmästare, grundlön (A 10) 

2/10 ·····~····················· 1.008 

1 snickare-ambulansförare, årsarvode 

(A 9) 2/10 • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • 970 

1 gårdskarl-trädgårdsmäsdare, års-

arvode (A 8) 2/10 •• H • • • • • • • • • • • 932 

4 eldare, årsarvode å 4.656 (A 8) 2/10 

1 hjälpkarl, årsa~vede (A 6) 2/10 •• 

beklädnadsbidrag ••••••••••• , •••• , •• 

ålderstillägg ( fth'slagsanslag) • , ·',; 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) ••••••••••••••••••••••• 

dejoureringsarvoden (förslagsanslag) 

3 I 72'5 

862 

672 

13.400 

3.300 

15.000 

9.700 

semestervikariatsarvoden (förslagsanslag)7.500 

sjukvikariatsarvoden (förslagsanslag) 4.000 

lön ejusteringar ••••••••••••••••••• 5.000 

2. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) 

3. Tvätt- och rengöringsmedel inkl. vattenavgift (för-

I 0 0 

slagsans_lag) ..................... ._ ................. .. 

4. Operationskos.tnader samt arvode och resekostnader för 

lungkirurgen (förslagsanslag) ....................... . 

5. Underhåll av inventarier • • • • • • • ~ • • • • f • • • .. • ~ • • .. • • • • • • • 

6. Underhåll av fastigheten ••••••••••••••••••••••••••••• 

7. Diverse utgifter ••••••••••••••••••• ., ...................... . 

8. Kosthållningen (förslagsanslag) ............... ,. ........ . 

'· 9. Värme och lyse ( förslagsanslag) ••• • •• ,, • ... "' ............ . 

10. Barnbidrag8~. folkpensionsavgifter(förslagsanslag) •• 

11. Brandstodspremier •• , •••• , ............. •.• ._ ............. • • • .;·. 

12. Till landskapsstyrelsens disposition för central-

sanatoriet • • e e • • • • • • e • I • I • • e ' • e • e e • e • e • # • • 9 a • • e ·• • e • 

Avlöningar: 

Summa III kap. 298.335 

IV. Ålands tuberkulosbyrå. 

1 dispensärsköterska, grundlön (A 15) 

1 lab.- och röntgensköterska, grund-

1 ön ( A 15 ) 1/ 2 , • • • ·•. • • • • • • .- • • • • • • • 

1 städerska, årsarvode (A 2) 1/2 ., •• 

6.156 

3 .018 
1.842 

8ä2 
4 Ht. 

212.435 

6.000 

8.600 

2.000 

1.700 

4.000 

3.500 

23.000 

25.300 

10·,700 

600 

500 

--------~-------------· 
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1 syssloman, grundlön (A 25) 1/10 ••• 

1 bitr. syssloman-bokförare 1 grund-

1.041 

lön ( A 16) 1/10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 642 

1 kassör-centrallagerföreståndare, 

årsarvode (A 11) 1/10 • • • • • • • • • • • • • 525 

1 kontorsbiträde, årsarvode (A 7} 1/10 448 

1 maskinmästare, grundlön (A 20) 1/10 788 

1 eldare~ årsarvode (A 8) 1/10 ••••••• 466 

ålderstillägg (förslagaanslag) • • • ••••.. 1.950 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••••• 450 

dejoureringsarvode (förslagsanslag) •• 450 

beklädnadsbidrag ••••••••••••••••••••• 96 

ersättning för söndagsarbete (förslags-

anslag) .......... -. . . . .... . .............. 100 

löne justeringar ( förslagsanslag) .. • • •. • 500 

2. Medicinalier (förslagsanslag) •••••••••••"••••••••••• 

3. Hyra till centralsanatoriet för dispensärlokalen jämte 

in ven t arier .•• o ............. ~ • , •• ~ ••• , •••••••.•••.••••• 

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

5. Diverse utgifter ·····~··•••••••••••••••••e•••••••••• 
6. Fri bostad, värme och lyse för dispensärläkaren och 

dispensärsköterskan (förslagsanslag) •••••••••••••• 

7. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter (förslagsanslag) 

8. Till landskapsstyrelsens disposition för tuberkulos-

·byrån • - •••••• 6 ••• 0 ' •• , .......................... ~ # ••• 4 

l'. Avlöningar: 

Summa IV kap. 39.132 

V. Kumlinge sj~kstuga. 

1 läkare, arvode • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • • • 800 

1 sköterska, grundlön (A 11) ........ . 

1 sköterska, årsarvode ( A 10) • , ...... . 

1 ekonom och gårdskarl, årsarvode 

( A 9 ) • • • . • • ..... • . • ..... • • • • • • .. • • ..... • 
1 kokerska, årsarvode (A 3) ••••••••• 

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

hyresbidrag för sköterska ••••• , ••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

fjärrortstillägg (förslagsanslag) ••. 

ersättning för söndagsarbete (för-

slagsanslag) •••• _, ................ . 

5.244 

5.040 

4,848 
3. 828 
3.828 

180 
2.500 

1.650 

2.000 

4 Ht .. 
I 
I 

I 

Il 
11 

1:1 

.< 
1. il 
i I 
I I 

\! 
:1 

11 

I 11 

I, 

I 

I 

I 

!11 

1111 

1:[ ! 

111 l 
H 
H 
I: 
:.1i 

18.532 
3 .. 000 

8.000 

3.400 

400 

4.300 

1.200 

300 
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tvätthjälp • • • • • • • • • • • • • - • • • ~ • • • • 0 • 120 

lönejustering (förslagsanslag) •••• 100 

2. Vikariatsarvoden (förslagsanslag) .............. . 

J. KosthållJ:?-ingen (förslagsanslag) ..................... . 

4. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag) •• 

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

6, Inventariernas underhåll •••••••••••••••••••••••••••• 

7. Diverse utgifter ············~·~~~··················· 
8. Sjukhusområdets underhåll ....................... -. · ••••• 

9. Byggnadernas underhåll••••••••••••••••••••••••••••••• 
Till lands'k:a.:psstyrelsens disposition för s jukstugan •• 

Summa V kap. 43 •. 588 

VI. Särskilda anslag. 

1. Bidrag till avlönande av stads- och kommunalläkare 

(förslagsanslag) ........ , e .... , ••• ... ,. .•••••••••••••••• 

2. Bidrag till avlönande av kommunaldjurläkare (för-

slagsanslag) ................................. ............ .e~ 

3. Bidrag till avlönande av kommunala hälsosystrar 

(f'Ö:f.13lagsanslag) ............................ , •••••••••• 
~··:- ~ ·-

4. Bidrag till avlönande av kotiUnunala b.t;;tr.nmörskor (för-

s1ag::Jan$iag) ••• • ......... ~ ••••••• fj. i ' ,_ .... 'i/l J', .• , • 
5. Bidrag till avlönande av komm~nala hälsösyst~~~ 

barnmorske+ (försiagsanslag) •••• J ......... l ....... . 
6! Bidrag tili upprätthållande av Grelsby sjukhus (för-

. ·. I 

slagsanslag) ••••••••••••••••••• i J •• ...... i.,, •••••• ~ 

7. Kostnader för la,ndskapets platser i Grelsby sjukhus 

(förslagsanslag) ........... ~.; ••• ~. l j • ~ ••• • j .J ......... .. 

8. Understöd åt kommuner för deltagande i anläggnings

och driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus ••••••••• 

9. Understöd åt kommuner för deltagande i driftskost~ 

naderna vid llands centralsanatorium ................ .. 
10. Kostnader för tre platser i Åbolands barnsjukhus 

( f örslagsanslag) • •· • ~ •••••••••••••••••••••••• • •• • • • • 
Understöd åt rådgivningsbyråerna i mödra- och barna-

vård ( förslagsanslag) ••••••••••••••••.•••••••••• • • 
Bidrag till avlönande av kommunernas skolläkare och 

skol tandläkare ( förslagsanslag) ••••••••• , •• t • •••• 

Bidrag åt kommuner för vaccinationskostnader (för-

slagsanslag) ......... , •••••• i ••••• •••••• ·~ ••.• " ....... . 

~· 

854 
4 Ht. 

30.138 

1.850 

4 .200· 

1.200~ 

3.800 

600 

650 

250 

750 

150 

26.000 

250 

60.000 

60.000 

20~600 

200.000 

24.500 

15 .. 000 

15~000 

40.000 

9.000 

23.000 

4.000 

, I 
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14· Bidrag till Kumlinge apotek •••••••••••••••••••••• 

15. Bidrag till Föreningen Folkhäl§an på Åland r.f ••• 

16. Bidrag till Ab Skä:rgårdsflyg för am}?ulansflygningar . ... . -. ·r- : . . . . . 

17. Till landskåp~styreisens disposition :(ör hälso- och 

sjukvårdsända~ål .••••• ~ .,, ·~ ............ ~· ••••••••••• 

,S.u.rnma VI kap. 514 ,-;25Q · : 
.. -, -

Summa 4 Jiuvudti teln 2 .• 463 .833 

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

I. Ålands lyceum. 
1. Avlöningar: 

. r. 

;- .. 

,-,.,.·-

7 äldre lektorer, grundlön å 

9.840 (A 24) ••••••••••••••••••• 
8 yngre lektorer, grund+ön å 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

7.872 (A 20) ••••••••••••••••••• 
lärare i teckning och kalligrafi, 

grundlöri (A 19) •••••••••••••••• 
kanslibiträde, årsarvode (A 6) •• 

/J. l"" d sang arare, arvo e •••••••••••••. • 

gårdskarl-eldare, grundlön (A 8) 

vaktmästare, grundlön (A 8) ••••• 

städerskor, årsa~vode å 3.684 (A 2) 

rektorstillägg ••••• ~ • : • ~ •••••••••• ,. 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

kompetenstillEi.gg åt yngre lektorer 

( förslag.sanslag) ••••••••••••••• 
r.: förhöjningar efter ~issa är (förslags-

anslag) · .• ~·.· •••• · .• ·•···· ••••• •.• •••••••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••• 
·) '· ersättning :for söndagsarbete (förs lags-

ans lag) ............ , '° ............. . 

ersättning för övertidsarbete 

(förslagsanslag) ••••••••••••••• 
övertim- och timarvoden (förslags-,. 

ans lc .. g) · ... , • , ............. ._ .•.•••• 

undervisning i språkklubbar (för-

slagsans·1·dg) •.••••• · ............. . 

68.880 

62.976 

7,488 

4.308 

1. 9,80 

4,656 

. 4. 6 56 

18.420 

1.896 

36.000 

6 .. 000' 

5.000 

3.900 
1.000 

900 

1.500 

96.000 

'·, 1.000 
Upprätthållande av parallellklasser (förslagsanslag) 

:'\~' t:_:,. 

8ä5 
4-5 Ht. 

2.500 

'4. 000 
. 8 .ooo 

· , 3 .ooo._, 

. I.. 

326.560 

! 
I i 
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övertim- och timarvoden • • • • • • • • • • 
~ektorns arvode .~ ••••••••••• , •••• 

vaktmästarens arvode •• ,, . , .... ~- •••• 

47.000 

4.100 

225 

3, Undervisningsmateriel och bilJliotek , •••• , ••• , • , ...... 

4, städning (förslagsanplag) ' •• ,. ~' ••• q •••• ~ •••• -. •••• ' 

Värme; lyse och vatten (föiislägsanslag) , • • • •• ",, ..... 
Material för undervisning i slöjd och huplig' 

ekonomi ( f örslagsanslag) ••• , •• , • , r . r •• , ••••••••.•• 

7. Tryckningskostnader (förslagsanslag) •••••••••·····~· 

8. Diverse utgifter ••••••••••••••···~··•·•••••••••••••• 
Underhåll av inventarier • , ............................. . 

JO •. Underhåll av byggnader ............................. . 

Undersökning av eleverna.s hälsotillstånd . . . . . . . ' . . . 
12. Till landska:psstyrelsen.s disposition för 

Summa I kap. 436.893 
' f ·. 

II. Folkskolväsendet. 

Folkskolinspektören. 

1. Folkskolinspcktörens avlöning: 

grundlön (A 27) . ·-· ••••••.•••.•••••••. 
ålderstillägg •••.•••••••••••••••••. 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •••• 

förhöjning efter vissa år ••••••••.. 

lyceet 

11.736 

4.416 

410 

1.118 

löne justering ( förslagsanslag) 100 

.... 

2. Arvode för folkskolinspektörens semestervikare (för-

slagsanslag).~ .... ~ .... , .... ~ .... , ......... ·······~····~·--·· 
3. Folkskolinspektörens resekostnader .(försl~gsanslag) •• 

4. Hyra för kanslirum •• , ~ ................. ., , , ... ._ ••••••••• 
Landskapsbidrag för folkskol väsendet. ·· 

Mariehamns stad (förs lagsanslag) ••••••••••••••• • •• - •• 
Tjänsteinnehavarnas vid folkskolorna på landet 

avlöning ( förslagsanslag) •••••.•• · .................. . 

Understödsanslag för ;folkskolorna på,-lanået" {fet-

slagsanslag) .. , ........ , ....... • •......... ~ ..... , .... G ....... . 

Extra understöd för upprätthållande av folkskol-

väsendet ··········•~·········~···~~········~······~ 
• Byggnadshjälp åt landskommuner för uppförande av 

folkskollokaler (förslagsanslag) •••••••••••&~·~~··· 

Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade 

kommuner för anskaffande av folkskollokaler (för-

slagsanslag) .... a • t!t ••• ·~ •• , ••• "4· • ••• ,- ...... .-·, •••••• • • • • • _. 

SäG 

51.32.-5 

8.950 
2.500 

32.750 

2.930 

1.400 

2.750 

3.000 

3.000 

1.628 

100 

17.780 

600 

3.000 

720 

165.000 

860.000 

400.000 

70·.000 

150.000 

40.000 

•' 

' I· 
I 
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Särskilda utgifter för folkskolväsendet. 

11. Till sommarrekreation vid sommarkolonie~ åt medellösa 

främst svaga och sjuka folkskolbarn (förslagsanslag) 

12. Diverse utgifter ••••.••••••••••• ;. ••• , •••••••.•. ,. ••••• 

13. Extra arbetskraft (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 

Summa II kap. 1.712.460 
III. Ålands sjöfartsläroverk. 

· l. Avlöningar: 

Navigationsskolavdelningen. 

1 överlärare, grundlön (A 26) •.•. 11.052 
1 lektor i navigationsämnen, grund-

lön (A 24) ••••········~······· 
1 lektor i matematik 1 grundlön (A 24) 
1 lektor i språk, grundlön (A 24) 

rektorstillägg ··········~········ 

9.840 
9.840 
9.840 
1.404 

Maskintekniska avdelningen. 

3 lektorerr grundlön å 11.052 (A 26) 
avdelningsföreståndararvode •••••• 

Gemensamt. 

1 vaktmästare, grund lön (A 9) .. ~ •• 

1 kansli st, arvod~ _ ... ;. •••••••••.•• 

2 städe~skor, å;sarvode å 3.684 (A 2) 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •• 

förhöjning efter vissa ur (förslags-

anslag) •••••o·················· 
lönejustering (förslagsanslag) .•• 

ersättning för veckovila (vakt

mästaren) (förslagsanslag) ~··· 

ersättning för övert~dsarbete 

vaktmästaren) (förslagsanslag) 

33.156 
480 

4,848 
3 .009 
7.368 

18.200 
2.850 

684 
2.000 

620 

500 
rådgivande kommissionen arvoden • • 600~, 

• Tjänstgörings- och ti~arvoden (förslagsanslag): 

navigationsskolavdeYningen i tim-

arv o d en . • ... • • ~ . • . . . . .. . , • o • •. • " , • • 

hemarbetsersättning •••••••••.•••.• 

maskintekniska avdelningen i tim-

arvoden . 9" ••• .; • ..................... • 

hemarbetsersättning ••••••••••••••• 

16.460 
8-085 

22 .J43 
9.344 

857 
5 Ht. 

1, 20Ö
l. 750 
2.410 

116.291 

-: 

i 
I 

I 
I 
I 

;, I 

i 
i 
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parallellavdelning för navigations-

skolavde lningen ...... ,. • • ......... . 
hemarbetsersättning ... , ,,, ••• , •• , , , , , 

3. Skepparskolan: 

timarvoden., • ·•-, .••.••• •--<\ ... -. •••••••••••• 

hemarbetsersättningar .............. . 

arvodesjustering (förslagsanslag) •• 
·4 Undermaskinmästarkurs: -f • 

15.262 

2150q, 

7.900 
1.048 

300 

timarvod·en . tl ••••••••••••• '- , ........................ . 

Undervisningsmateriel och bibliotek: 

för navigationsskolavdelningen •••• 2.400 
för maskintekniska avdelningen •••• _ _ .,.---? .-q:/6: 

• Värme, lyse och vatten (förslagsanslå~) \\ •••••• ~ .. ~. 
Tryckningskostnader (förslagsanslag) ••··~\~ •••••••• 
Expensmedel: 

för navigationsskolavdelningen 

för maskintekniska avdelningen 
..... 
. . . . . 

I 

850 
850 

Underhåll av byggnaden ........................ -••• ~ •••• 

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

Maskinlaboratoriets driftskostnader ••••••••····~•·· 
• Svetsningskurs för masktnte]{niska avdelningen ....... . 

För exkursioner (maskintekniska, avdelningen) ••••• ~. 

Stipendiemedel (båda avdelningarna) •••••••••• » •• ~ •. 

Specialföreläsningar (förs lagsanslag) •••••• _ ••••••• ._ 

Radiotelegrafistkurs ( förslagsanslag) ••••••••••• •-·. -

Kurs i kyl teknik ( förslagsanslag) •••••• • • •••••••• \ • 

-• Avlöningar: 

Summa III kap. 249.821 
IV. Ålands sjömansskola. 

1 lärare i jrkesämnen, årsarvode 

(A 23} -•·••••••••••o••_. ....... ~-0. 
1 lärare i allmänna ämnen~ årsarvo-

9.288 

de (A 20) ••••••••••••••••··~·· 7.872 
2 yrkeslärare, årsarvode å 7.488 (A 19)14•976 
1 arbetslärare, årsarvode (A 17) 6.744 
ålderstillägg (förslagsanslag) ••i 5~600 
dyrortstillägg (förs lagsanslag) •. 1.,420 
lönejusteringar (förslagsanslag) • 100 

rektorsarvode (förslagsanslag) ••• 3.960 
_:T jänstgörinc;s- och timarvoden ( förslagsanslag): 

858 
5 Ht. 

73.994 

9.248 

6.000 

4.400 
7.738 
1.500 

1.700 
1.500 

500 
900 

300 
500 
250 
500 

23.000 
1.500 

49.960 

11 

!\ 

I 
I 
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lärarnas timarvoden och hemarbets-

ersättning •••••••• ~ ••••••••• ~. 

e~tra anställd personal •• ~ ••••• ~. 

direktionsarvod~n •••••• ,. •••••••• ~ 

31. 500 

4.500 

1.560 

• Städning (f~rslagsahslag) ••• ~··········~········· 
Hyror ( förslagsans1ag) ••••••••••••• -~ ••••••••••••• 

• :Bränsle, lyse, kraft och vatten (förs lagsanslag) • 

.• Råvaror och verktyg '( förslagsart,slag) ••••••••••••.• 

,. :Si bliotek och undervisningsmaterial (förs lagsanslag) 

.... Expensm~edel ....•.• _. -• .. ._ .................................. _.. -. 

.• Inmontering och reparation av maskiner och inventa-

rier samt underhåll av lokaler ............... ~~. 

Tryckningskostnader ••••••••••••••••••• ., •••••••• ~ 

Elevernas kost och logi ( forslagsanslag) ·= 

utspisningsköket •••••••••••••• 27.500 

internatets omkostnader •••••••• 4.500 

Förstahj älpsutrustning ••••••••••••••••••••••.•••••••• 

Avlöningar: 

Summa IV kap. 190.350 

v.,Ålands yrkesskola .. 

2 lärare i yrkesämnen, årsarvode 

å9.288 (A2J) ........ ~ ...... . 

1 lärare i yrkesämnen, årsarvode 
- ; 

18~576 

5 m_ ån • ( A 2 3 ) ••• • ••• • • >_ l ••• ~ • _ 3 • 8 7_ 0 
1 yrkeslärare, årsarvode ~A 19J 7.488 

2 yrkeslärare, årsarvode 5 mån, (A 19) 6~240 
3 arbetslärare, årsarvode å 

7.116 (A 18) •••'•••~~........ 21.348 
1 arbetsledare, årsarvode 7 mån. (A 18) 4.151 

1 föreståndarinna-kokerska 1 års-

arvode 5 mån. (A 9) •••••••••• 

1 köksbiträde, årsarvode 5 mån. 

( A 2 ) ............... ._ ••••••••• 

1 vaktmästare~eldare-gårdskarl, års

arvode 5 mån. (A 8) •••••••••• 

2 städerskor, årsarvode å 3.684 

5 mån • ( A 2 ) . . . . . • • • . • • _. . .. . .. . 

1 städerska-tvätterska, årsarvode 

5 mån. ( A 2) ••••••••••••••••• 

1 ekonom, årsarvode (A 18) •••••• 

1 kanslist-kassörska, årsarvode (A 8) 

2 •. 020 

1.535 

1.940 

3 .070 

L.535 
7.116 

4 .. 656 

8ä9 

5 Ht. 

- , 

37.560 

1.930 

25.800 

5 .500 

18.000 

8.000 

4.500 

5.000 

2.000 

32.000 

100 

1 I 
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ålderstillägg (förslagsanslag) •~ •• 

dyrortstillägg (förslagsanslcig) ••• 

ersättning för söndags~ och över-

tidsarbete (förslagsanslag) •••• 

bibliotekariens arvode ····••·•···· 

skolläkarens arvode •••. •·• .......... . 

rektorstillägg ········~··········· 
direktionsarvoden ................. . 

.. 

lärarnas timarvoden (förslagsanslag): 

dag]{-q.rser ............ G • ............... 

kvällskurs er ••••••••••••• , •••••••• 

hemarbetsersättning •• , •••••••••••• 
- . * . < 

lönejustering (förslagsanslag) .••• 

. . 

10.827 
3.450 

1.100 
864 
900 

1.332 
1.500 

44.440 
9.570 
7.440 

500 
Elevernas flitpengar (förslagsanslag) 

Städning (förslagsanslag): 
. . . . . . •· .. . . . . . .. 

löner :-e •••• ~ •••••••••• -• ..... " ........ . 

rengörningsmedel och städredskap •• 
3.,900 
1.860 

Råvaror och arbetsredskap (förslagsanslag) •••••••••• 

Tryckningskostnader (förslagsanslag) •••••••• -•••••••• 

EXpensmedel ...................................... -....•. -.•. 

Undervi sningsma terial ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bibliotek ................................. , .......... . 

Inmontering, underhåll och reparation av maskiner 

och inventarier (förslagsanslag) .................. . 

Hyra, bränsle, lyse, kraft och vatten(förslagsanslag) 

Elevbespisningen (förslagsanslag) •••••••••••••••••• 

Elevernas hälsovård och f örstahjälpsutrustning (för-

slagsanslag) •••• • ••••••• • ••••• • ••••••••••••••••• , 

Till landskapsstyrelsens disposit~on för yrkes~ 

skolan 
• • o • • « • e e • • • • • ~ d • • I • • • • e • ' • • I • ~ • • • • • • e • • • • • t 

Summa V kap. 351.465 
V} Ålands folkhögskola. 

'• Bidrag till Alands folkhögskola (förslagsanslag) 

Summa VIkap. 98,000 
VII. Ålands lantmannaskola. 

• AvlöninP'ar: 
C> 

1 föreståndare, grundlön (A 24) 
1 andra lärare, grundlön (A 24) 

.. •. •. 

..... 
föreståndartillägg ••• , ••• , •• , ... , ••• 

timlärare ........ , .... ~ , , .......... . 

9.840 
9.840 

684 
2.650 

. . . . 

830 
5 Ht. 

165.468 
9.500 

5,760 
68.123 
1.050 
8.603 

12.300 
4,000 

9,828 
46.206 
12.800 

1.827 

6.ooo 

98.ooo 

I 

1 l 
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ålderstillägg (förslagsanslag) 
förhöjning efter vissa år (för-

.. ... 

..... 
slagsanslag) .~ ••••••••••••• ~ •• ~ 

kosthållerska ••••••••••••••••••••• 
. . 

gårdskarl • ••••••• ,, • r •••••• • .•••• ' •i• . 
semestervikariatsarvoden (för-

slagsanslag) ••••••••••••••·~~ •• 
löne justering ................ ~ ••••• 

4.908 

560 

2.610 

1.680 

2.000 

200 

2. Värme och lyse (förslagsanslag) •••••••••••••••••••• 
3. Städning .................. -· ......... 1! .~ ............ ~ ••••••••• 

4. Undervisningsmaterial •••••••••••••••••••••••••••••• 
5. Expensmedel • •••••••••••••••••• , '!', ••• ,. .............. . 
6. Slöjdverktyg och verktyg för maskinhallen •••••••••• 

1 7. Direktionens resor och dagtraktamenten .• .·; •••••••••• 
8. Underhåll av skolplan och stängsel ••••••••••• · •••••• 
9. Underhåll av byggnaden ~· ............................. . 

10 .. Underhåll av inventarier •••••••••••••••••••••••••• 
11 •. Anslag för kurser ........................... .-•.••••••• 

12~ Elevbespisningen (förslagsanslag) ••••••••••••••••• 

13. Förstahjälpsutrustning •••••••••••••••••••••••••••• 
14. För tryckning av historik och matrikel ............ .. 

Skollägenheten på Jomala gård. 
15. Skollägenhetens utgift~.~ ci8:rslagsan~lag): 

a) löner, semesterarv9den såmt penE1ions~. 

och barnbidragspremier •••••···~t· _g0.330 
b) övriga löpande utgifter ••• ~~-~ ••• 18.670 

Summa VII kap. 89 .612 

VI::LI. Aland$ kvinnliga, hemslöjdsskola. 
1. Avlöningar: 

1 vävlärarinna, grundlön (A 18) ••••• 7.116 
1 sömnadslärarinna, grundlön (A 18) • 7.116 
föreståndarinnearvode ••••••••••••••• 
kost håller ska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ålderstillägg (förslagsanslag) ..... .. 
övertimarvoden (förslagsanslag) ..... . 
1 biträdande lärarinn~ i spånad ••••• 

-, ,, . :-

lönejusterj.ng (förslagsanslag) •••••• 

240 

2.610 

2.550 
4.200 

240 

100 

• Värme och ly.se ( förslagsanslag) •• ·• ................. . 
• Undervisningsmateriel ..................... , ••••••••••• 
• Expensmedel .............. ~ ............ • • • • .- • • • • .. • • • • • 

861 

5 Ht. 

34.972 
4.900 

970 

500 

1.400 

600 

1 .. 100 

750 
2.400 

200 
200 

1.520 
100 

1.000 

39.000 

24.172 
2.500 

300 

l.000 
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5 ,_ :Qirekti onerts arvoden och resekostnader (för-

. . slagsanslag). d ••••• .. '·I •. • "'u. i ••• ! • •,' • , h . , , .. 

nesekostnader och dagtrakta111entenför. föreståndarin-
' 

rian • .. ' ' j • • , ,. l ' ' • • •• il .i 1 • • , , •••• ~ ' • 1 J •• j •. • • , ~ ... • ! , 

·undarhåll av trädgården jj'•••·'·'••••··'·'····•J•• 
Underhåll av byggnader • 1 , ~ ••• , ! , • , i • .o •••• , • , • dl .. , 

E1~\fbespish::lng (förslagsa.nslag) ··~·'·•••·•·••·•l•' 
Summa vf 11 kap. 31, 822 

• ~It .i Åland.13 ,lqnthu,w:l_§ji1;skola. 

Avlö!ltnga'!' :: 

1 lärarinna i huslig ekonami 1 grundJ.. 
lön ( A 18) • , • • 4 , ; ; ~ ; • , , , ll , j , ' J • 

1 lära~ihna i kvirin1ig siöjdt 
grundlön (A 18) i!i••il•~••~i.jj 

. -

vaktmi:i.s-bare, arvode ••• ~ .. j' ' •• ; .. ' •• 

föreståndari:rinearvdde . • • , , , • ~_._.i., J ... 

btträdande timlärare ,. •• .,, ~-. •, • & ; • 

ålderstillägg (förslagsanslag) ·''' 

7.116 

7 t1i6 
3,000 

240 

300 
2-.25ö 

lönejustering (förslagsanslag) ~-n• .
11

• lQ~,. 

i 2"'... Värme och lyse ( förslagsanslag ~ l • .,_ -• .. • • • • ~ ~ ~ ''' • • ~ , 
3., ·undervisningsmateriel och arbetel:h.rnskap ~: ~' j i,! l.,,' 

tfncierhåil av 'byg~aden och :Lnv~rlta:bi~r a'~'11!ii•••l 
Expensmedel , • •. j •• • ~ 1. ! , • ! • J 1 l '•i''-'~.•, i 1 l •i i.,,·, .. i · 

Direktionsarvodert och resekoathåcler (fötslag$ånslag},.'' 

11le'IJ'bespisrting ( fö!'si~gsanslag ~ i j,. n ••.•,~,i i..- ... ~: 
~uhlmg IX ~~~' 26.672 
. 4• A.iap.a.$ Musetim.1 

Avlöningar~ 

1 kansli bi träde;. :arvode .••• • •••••• 

ålderstillägg (förslag;s~nslag) ••• 

dyr ort stillägg ( fö'rslagsanslag) •• 

5.448 
200 

3()0 

Hyror ..... ,~ ~;-.: ~" ................... ; •· • • •· ...... • • • • • • • 1 .. ,. • ,;,._ ,.-· 

Handbibliotek och koII1.plettering av museiföremål ... 
T.1 . • ' 

J~xpensmedel ... ..- • _._ ........... ~ ···~· .. ~~·.•· __ -!." ... •· •· •· •· ... •· .... J •••• ·- ...... , •· •~ • • 

Övriga anslag. 

• För arkeologii;:ikt ·fältarbete ••• ~ .................... , · 

• Bomarsunds f ornminriesområde ........................ , .. . 

• För publiceringsverksamhet ••••••••••••••••••• ·• "-. ·• · 

•För mikrofilmning av åländska arkivalier ••••••••• 

. •v;:,.,· 

5• Ht • 

7do 

ioo 
250 

i~ooo 

i~8oo 

20,i22 
~ibbo 

3bö 
i~döö 
1.oob 

450 
1.800 

5.948 
4.500 
3.500 

500 

6.000 

38.100 
2.000 
1.000 

'I 
11 ,, 

i j I 
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5. Understöd åt 11.lands hemslö jdsförening för föreningens 

skolverksamhet (förslagsanslag) ···••••••······•·· 
6. Understödjande av skolgången för elever i läroverk 

7., Understöd för mindre bemedlades yrkesutbildning (för-

sl.agsanslag) • ...................................... ~ • 

8. Kommunal upplysningsverksamhet ••••••• ~ ............ ~. 

9. Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen ·····•· 
10. Understöd åt Betania församling för upprätthållande 

av läsesal för sjömän ••••••• ~ ••••••••••.•••••• ~~. 

11. Till landskapsstyrelsens disposition för under-· 

visnings- och bildningsväsendet •••••••••••••••••• 

12. Understöd ät författare och översättare ••••• ~ ••••• 

Summa XIII kap~ 198,850 
Summa 5 Huvudtiteln 3,571.729 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
===================================== 

I. Jordbruket Qch. dess bi:riäri,ngri,,r samt kolonisations

verksamhe4en,. 

1. Avlöningar: 

1 byggmästare, grundlön (A 21) ····• 
1 husdjurs- och jordbrukskonsulent, 

grundlön (A 21) •••••••• , •• • ••••• 
1 bokförings- och jordbrukskonsu

lent, grundlön (A 21) ••••••4•~·· 

1 jordbruksinstruktör, årsarvode (A 20) 
1 trädgårdskonsulent, grundlön 

( A 18 ) ................ , .•. , .......... . 

1 bitr. trädgårdskonsulent, års-

arvode ( A 1 7 ) • • • • • • • . • • • • • .• • • • • • 

arvoden och resekostnader för maskin-

konsulenten •••• , ••••••••••••••• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

fjärrortstillägg (förslagsanslag) • 

lönejustering ••••.••••• •,• •••••••• •.• 
Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

8.292 

8.292 

8.292 
7.872 

7.116 

6.744 

7.500 

9.000 
1.500 

700 
100 

... • ....... . 
Allmänna kostnader för lantbrukets instruktions-

verksamhet •.•. ~. ~ ....... ~ ....... • ..... ··-·~·.• •, •. · ..... ._. •-• • • •··• • • • 
Bidrag för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) 

863 
5-6 Ht. 

23.500 
- I 

]; • 500 

40.000 
1.500 

600 

500 

5.000 

2.750 

65.408 
20.000 

3.000 

45 .ooo 

.-" J~ • 
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och inlösen av gamla byggnader ••••• 

av 4 m/bk Pommern som museifartyg •• 

Summa X kap. 66.048 

XI. Socialt bildningsarbete. 

Biblioteksverksamheten. 

1. Biblioteksinspektörens arvode ••••••••••••••••••••• 

i. Biblioteksinspektörens resekostnader (förslagsanslag) 

} 4 Bidrag till biblioteken (förslagsanslag) •••••••••• 
4. För inköp ocb inbindning av facktidskrifter i bib-

11.ot~ksinspektörens arkiv.. ,., •... • ..................... . 
5. För kurs~ och föred:ragsverksarrfhet , , •~·;i J; fr_;' •il• i 

61 !li ve:ris:e utgtf.t~r _ 4 J_, .•• n ••.tu o .a .. , '•, • I 4 • • • Lu.1' 't • • 

Annät · fl.~Q·i.al'tr }>Jlfö,1;i,np;sffWP~jP:.•. ·. 
1 ~ Understödjande av stuaiecirkelverksamnetefi. ·,f~·.tJ.' 4 • 

8. Understöd åt Arbetarinsti tt1·bet i Mari~hantti (för~ _ · 

slagsanslag) •••••••• J ; •, 4 ••••• ••• • ' •• 1 • I"• • i 1 • •• 

Summa XI kap. 105.334 

f;II. Ål~~ds ·,y:rkesvägledn:i,.ng$J;>Y:r.å.'i 

1. Avlöningar: 
1 distriktsinspektör, grundlön (A 25) 

ålderstillägg· ( förslågsanslag) · ••••• 

dyrortstillägg (för1?lagsanslag) .. ·• · •• 

löne juste1~ing. (förslags anslag) ••••• 

10~404 

648 

350 
1.ÖO 

2. Resor och dagtraktarhenten (förslagsanslag) • • • • • • • • • 
3• För yrkesväglednirigslågstiftningen förutsattå läkar

utlåtanden o~h ändra vid vägledningsarbetet behöv

liga utredningar ~ver icke-skolelever (förslags-

ans lag) .... • • ~ .... ~ -0 ~ • i • ..... • . _. ... • . , , ... , • • • • i ••••• 
4. Handbibliotek • ,, • ,, , ••••••••••••••••••• -~. • .4. • ~ 1 ~ • • •••• 

5. Diverse utgifter'''.;."._ •• ~ ..................... ~.·•~••·• 
6. Kostnader för extra personal (förslagsanslag) ~'• ••••• 

Summa XII kap. 14.402 

XIII. Särskilda a~slag. 
Till vetenskapen, litteraturen och konsten främ-

j ande ändamål ....................................... . 

För främjande av idrott och fysisk fostran (reser-

vationsanslag) ....... ~; .. -• •... fli ............ ..... _. ••••• 

Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar . . . . . . 
• Bidrag för avlönande av verksamhetsledare för 

kulturorganisationer ••••••••••••••••••••••••••••• 

. I• 

834 
5 Ht,. 

1.500 

3.000 

1.734 
300 

78-. 500 

150 

35-0 
100 

i.200 

23.000 

11.502 

1.500 

100 

250 

300 

750 

45.000 

51.000 

6.000 

21.500 
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Bidrag för täckdikningar (reservationsanslag) .••• ~ 

Ny- och stenröjningspremier (reservationsanslag) •• 

7. För främjande av jordbruket samt häst- och boskaps-

skötseln '° ................. ., ••••••• , ..................... .. 

B. Understöd för uppförande av A.I.V.-silos (förslags-

ans 1 ag ) • • .. • • • • • • • • • ·- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • .. • .... 

9. Kreatursförädlingsföreningar ••••••••••••••••••••••• 
' 10. Svin-, får- och fjäderfäskötselns främjande ••••••• 

11. Trädgårds- och biskötselns främjande •·•••••••••••• 

12r Lantbruksklubbverksamheten •••••••••••••••••••••••• 

13 .. Lantbruksbokföringens främjande ••••••••••••••••••• 
14.-Jordbruksförsöksverksamheten: 

a) Ålands försöksfält •••••••••••••• 9.512 

b) Ålands fruktförsök •••••••••••••• 7.300 

c) lokala fältförsök o. demonstra-

tioner . •·•-. ......................... -. • .200 

15. Bidrag åt småbrukarsammanslutningar till maskin-

anskaffning (förslagsanslag) • • •••••• ~ ..... · ........ . 

16. Understöd för byggande av vattenledningar på 

landsbygden ( reservationsanslag) ••••••••••• •"• ••• 
17. Byggnadsunderstöd och premier (reservationsans1ag) 

18. Arvoden och kostnader för landskapet enligt land

skapslagen angående kolonisationsnämnder i land

skapet il land ( förslagsanslag) •••••••.•• .-. ••••••• 

19. Torrläggnings-, väg- och skogsförbättringsarheten 

i enlighet med joradisposit~onslagen (reserva-

tionsanslag) • •· •• ~ ••• ~ •••••• -~. • •••••••••••••••••• 
20. Underhåll och drift av maskiner och redskap_ för torr-

läggningsaf'beten (förslagsanslag} •••••••••······ 
21. Mjölktransportbidrag i skärgård-en (förslagsanslag) 

22. För sänkning av vattendrag (reservationsanslag) ••• 

Premier för grävning av mindre avloppsdiken och kör-

ning av jordförbättringsmedel till odlingar (re-

servationsanslag) ••• • ••••••.•• • ••••••• ~ ••••••••••• 

Premier för grundkalkning (reservationsanslag) ..... 

Förval-t::ningsarvoden och övriga gottgörelser för 

jorddispositionslån (förslagsanslag) •••••••• ~ ••• 

Anläggnings:premie för nylägenhet (förslagsanslag) • 

Av inlösen av legoområden föranledda kosi/nad,er- (för-

, slagsanslag) ................ _. , • •... _. • ..•... ~·.,, , • .. 

·,I 

865 

6 Ht~ 

5.000 

20.000 

20 • .000 

1.000 

45.000 

2.500 

2.000-

15.000 

200 

17.012 

8.ooo 

10.000 

5.000 

12.000 

10.000 

20.000 

180.000 

lÖ.000 

10.-000 

5,000 

12.000 

15.000 

1.000 
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Summa I kap. 559.120 

II. Fisket. 

1 fiskerikonsulent, grundlön (A 21) 

1 fiskeriinstruktör, grundlön (A 17) 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••• 

8,.292 

6.744 

2.l24 

300 
100 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) ••••••••• 

3. Fiskerinäringens främjande ••••••••••••••••••••••••• 
4. Underhåll och drift vid romkläckningsans_tal ten ••••• 

5. Fiskeriundersökningar ( förslagsanslagJ ........ o ••••••• 

6_.• Underhåll och drift av fiskcfyrar •••••• •-• •••••••••• 

7. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar ••••••••• 

8. Landskapets andel i skadeersättningar för försaK'.rade 

fiskeredskap och _fiske bå far ( förslagsanslag) ••••• 

9. Nedsättning av räntan på lån, som beviljats yrkes

fiskare för anskaffning av fiskredskap och 

fiskebåtar (reservationsanslag) •••••••••••••••••• 

10~ Bidrag till fond för fiskeriförsäkringar •••••••.•• 

Summa II kap. 128.910 

III. Den privata skogshushållningen. 

1. Avlöningar: 

1 biträdande forstmästare, årsarvode (A 28) 
(A 8) •••••••• .- • , ... • .. • • • • .. .. • • • • • •. 12.456 

1 skogsvårdsinstruktör, grundlön 

(A 21) ... ._ .............. •·•······=-·· 
1 plantskoleskötare-bitr. skogsvårds-

instruktör, grundlön (A 19) •••• 

1 forsttekniker, årsarvode (A 19) • 

1 forsttekniker, årsarvode (A 17) • 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) ••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••• 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

8.292 

7,488 

7,488 

6.744 

7,000 
' ' 

500 

100 

• • • • • • • • • 
Expensmedel . . . . ~ . ·• . . . . . .. . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 
Bränsle för plantskolan (förslagsanslag) ••••••••••• 

Underhåll av plantskolan ••••••••••••••••••••••••••• 

Underhåll av plantskolebyggnaden ••••••••••••••••••• 
Markförbättring vid plantskolan ...................... . 

866 

6 H-f •. 

17.560 

6.000 

20.000 

4.000 

20.850 

2.500 

12.000 

20.000 

16.000 

10.000 

50.068 

16.500 

500' 
1.000 

12.500 

300 

4.000 

I 

I 

I 

I 



867 
'·. 
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6-7 Ht. 

8. Arrende för plantskolans omrcJ,de ..•••••.•••••••••••••• 250 
9. Bidrag för skogsförbättringsarbeten (reservationsanslag) 60.000 
10. Främjande av och tillsyn över den privata skogs-

hushållningen ...... ~ .... , ............... _ ..... , .... . 

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

12. Underhåll och drift av maskiner och redskap för 

arbeten i samband med skogsförbättringar (förslags-

ans lag) ••••••••••••••••• , ............... , •• , , , , , 

Summa III kap. 203.558 

IV. Särskilda anslag. 
1. Understöd åt föreningar: 

a) Ålands fiskarförbund ••••••••••••• 
b) Ålands Marthadistriktsförbund •••• 

c) Ålands Mejeriförbund .............. . 

3.000 

3,.000 

1,500 
2. Hemslöjdens . f:r:ämjande ...... , ........ ·; ••••••••••••••• 

3. Understöd :för tryggande av sysselsättningen (förslags-

ans lag) .......... , ... "· ......... .._ ....................... . 

4. Rådgivning för och annat :främjande av hem- och små-

industrin ............... , ...................... - ~ .. 

5. Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas 

främjande .......••..... ··- ...................... , ..... . 

Summa IV kapQ 35.250 . 
Summa 6 Huvudtiteln 926.838 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
=================================~~=== 

I. Arbetsledning. 
1. Avlöningar: 

1 vägbyggmästare, grundlön (A 22) ••• 
1 vägbyggmästare, grundlön (A 20) ••• 

8.784 
7.872 

1 vägmästare, årsarvode (A 20) ...... . 7.872 
1 vägmästare, årsarvode (A 17) ...... . 

1 lagerförvaltare, grundlön (A 12) •• 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) •···· 
lönejustering (förslagsanslag) •••••• 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) 

Summa I kap. 69.820 
II. Väghållningen. 

Underhåll av landsvägar och bygdevägar 
(förslagsanslag) 

6.744 
5~448 

8.500 
l.t500 

100 

.......... 

36.2@0 
12.200 

10.000 

7.5DO 
3.250 

10.000 

12.500 

2.000 

46.820 
23.000 
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•,' .. 

a) sommarunderhållet •..•••••••••••• 

b) vinterunderhållet, .••••••••••••• 

c) färjhållningen ................... . 

d) understödjande av bilfärjetrafik 

Vårdö-Gustavs ......... , •••••••• 
2. Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggande och förbättring 

(reservationsanslag) •••••••••• 
b) för underhåll (förslagsanslag) 

c) för förbättring av vägförhållan

dena i skärgården (reservations-

anslag). _. ........................ . 

d) understöd för iståndsättning av 

kommunalvägar, vilka skola över

tagas som bygdevägar (reserva-

tionsanslag) •••••••••••••••••• 

577.000 

111.000 

170.000 

"I 

120.000 

74.000 

37.000 

12.000 

13.000 
J •. Bidrag till enskilda vägar (förslagsanslag) 

Summa II kap. 1.117.000 

III. Sjökommunikationerna. 

. . . . . .. . . 

1. För upprätthållande av trafik i skä:r~ården (för-

slagsanslag) •••••••••••••••.•••••••••••••••••••• • 
2. Upprensning av båtleder (reservationsanslag) 

•••••• 
3. Till anläggning och underhåll av båtryggor 

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

Summa III kap. 126.000 

IV. Vägavdelningens byggnader och inveritarier. 
1. Underhåll av byggnader ......... ·~ •••• ~· •••••••••••••• 
2. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

Summa IV kap. 134.000 
. . . . . . _. 

V. Särskilda anslag. 

Motorfordonstrafiken. 
Avlöningar: 

1 trafikinspektör, årsarvode (A 23) 

ålderstillägg (förslagsanslag) •••• 

dyrortstillägg (förslagsanslag) · ••• 

lönejustering (förslagsanslag) •••• 

extra arbetskraft och semestervikariats-

9.288 

1 .. 764 

320 

100 

arvode ( förslagsanslag) ••••••••• 1.500 

• Till anskaffande av registerbrickor för motorfordon 

(förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8ö8 

7 Ht .. 

978.ooo 

136.QOO 

3.000 

104.000 

2.000 

20.000 

14.000 

120.000 

12.972 

2.000 
i 
' 

-- ··------·-------------· 
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Övriga anslag. 

3~ Gästgiverihållningen (förslagsanslag) • • • • • • • • • • • • • 
4. Till landskapsstyrelsens disposition för kommunika-

tionsväsendet . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summa V kap. 23.972 

Summa 7 Huv-qdtiteln 1.470.792 

8 Huvudtiteln. Sociala uppgifter. 
================================== 

I. Särskilda anslag för sociala ändamål. 

1 .. Socialvårdsinspekt:j.onen (förslagsanslag') • , , • ~ .•, ••• 

2. Olycksfallsförsäkringspremior (för slagsanslag) • ., • 

3. Hälso-1 läkar- och sjukhusvård åt landskapets ar-
' 

betare (förs lagsanslag) ••• ' •• 'f ' •••••• , ' • r ••••• • 

4. Invalidvården ( förslagsansläg) , , , ••• , ••••••• , ••••• 

5. Bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer (förslagsanslag) 

6. Understöd åt barnhem (förslagsanslag) .,,,,,,, •••••• 

7. Understöd åt barnträdgårdar (förslagsanslag) ••••••• 

8. Sommarrekreation för barn, som ej äro folkskolbarn 

9. Bidrag till avlönande av kommunala hemsystrar (för-

slagsanslag) ................ , ........... " ........... . 

10. Understöd åt Föreningen Folkhälsan på X land .r. f. för 

upprätthållande av mentalhygienisk byrå •••••••• , 
. . 

;.ll. Socialhjälpsutgifter, som skola ersäi:;tas av landska-

pet (förslag~anslag) •••••••• ·,, ••••• ,·,, ••••.••• ,, .. ,, 

12. Understödjande av nykterhetsE!rbetet t••~•••••••·•·• 
l3, Bidrag för anordnande av s-em.e:Ster ät överansträngda 

14. 
15. 

husmödrar •• , , •••••• •. r • •• ,·~.,. •.• '• • ~, • • • • • • • • • •'• • • 
För förebyggande socialh~älp •• .,. •• ~~ •••••••••• ~~~ •• 

-; ! ' . ~ 

Understöd åt kommuner, vilka i O$kälig grad betun-

gats av socialhjälpskostnadef-'"€fö:r-slagsanslag) , • 
,· 

16. Till landskapsstyrelsens disposition för sociala än-

d amål ................ ~ ••••• " •• -• ... ,. ................. '·• ..... , .• 
, ~ j 

Summa I kap. 304~900 

II. llands arbetsförmedlingsb;:tl'å• 
Avlöningar: 

1 byråchef, grundlön (A 20) •••••••• 

1 avdelningsföreståndare, grundlön 

(A20) ••!'.•.~·,'••••••••.••••.· ......... ""' 
extra byråbiträde, årsarvode (A 7) • 

,.~ . .. 
7.872 

7.~72 

4.476 

869 
7-8 Ht. 

4.000 

5.000 

1.100 

33.000 

8.500 

150.000 

20.000 

9;000 

30.000 

500 

24.000 

5.000 

13.000 

4,700 

1.800 

300 

2.000 

2.000 
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ålderstillägg (förslagsanslag) 

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

lönejustering (förslagsanslag) ••••••• 

5.000 

1.000 

100 

2. Resor och dagtraktamenten (förslagsanslag) •••••••• 

3. Hyra för arbetsförmedlingsbyråns lokal jämte ly'se och 

städning (förslagsanslag) ••••••••••••••••••••••• 

4 • Expensmedel ..................... , ............... -•.... 

Summa II kap. 34.500 

Summa 8 Huvudtiteln 339.400 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
============================== 

I. Särskilda anslag. 

! 1. På lag grundade utgifter, vilka icke är upptagna såsom 

särskilda poster i budgeten (förslagsanslag) •••• 

2. Oförutsedda utgifter (för slagsanslag) •••••••••••.•• 

3. Utgifter för Aland-sdelegationen (förslagsanslag) •• 

4. Kommitt~er och sakkunniga (förslagsanslag) •••••••• 

5. På grund av landskapstjänst beviljade pensioner (för-

slagsanslag) ....... .._ ................... -~ .. ~ ............ . 

6. Familjepension och begravningshjälp (förslagsanslag) 

7. Barnbidrags- och folkpensionsavgifter, som landskapet 

i egenskap av arbetsgivare äger erlägga (för-

slagsanslag) .................. -•••••••••• , •••••••• 
• 8. Pensionsavgifter, som landskapet i egenskap av ar-

betsgivare äger erlägga för arbetstagare i kort

variga arbetsförhållanden (förslagsanslag) •••••• 

9. Kostnader för förande av kortregister över perso

ner, vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt ••••• .,. •• 

lG. Understö9=' till turismens främjande ............... . 

Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (förslags-

ans lag) .•................•.• • · • , -. • • ., · • • • • • • • • • • 
Kostnader för.ersättning av älgskador (förslagsanslag) 

Premier för dödande av rovdjur (förslagsanslag) •• 

För utbildning av polismän (förslagsanslag) •••••• 

Stödjande av elektrifieringen på landsbygden (för-

slagsanslag) .... , .............. • . • • · • • • • •,, • • • • • ~- • • '· 

För undersöknings- och byggnadspublikationsverksam

heten för utvecklande av bostadsproduktionen för-

anledda kostnader ( f örslagsanslag) .............. . 

870 

8-9 Ht, 

26.320 

500 

L.68'0 

6.000 

15.000 

23.000 

4.500 

3.500 

400.000 

20.000 

120.000 

18.ooo 

2.0QO 

27.500 

9.750 

500 

20.000 

1.500 

75.000 

1.500 
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. \ 

Av lagen om främjande av bostadsproduktionen för

anledda kostnader (förslagsanslag) •••••••••••••• 

Bekämpning av husbocken och bidrag för främjande 

av bostadsbebyggelsen i av husbocken härjade trak-

ter (förslag-sans lag) •••••••••• i/ ... ................ . 

Av landskapslagen om reglering av byggnadsverk-

samheten föranledda kostnader (förslagsanslag) •• 

Brandstodspremier (förslagsanslag) •••••••••••••• ,. 

Utgifter för skärgårdsnämnd (förslagsanslag) •••••• 

Fraktunderstöd (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 

Till landskapsstyrelsens disposition för brand-

871 

9-10 Ht .. 

4.000 

30.000 

52.000 

6.000 

J.150 

20.000 

väsendet •......... , .• ,. , ................... -.. . .. . . • • 5. 000 

Understöd för främjande av brandskyddet (förslagsanslag) 3.000 

För planläggning av sjömansskolan (förslagsanslag) 2.000 

Arbetslöshetsersättningar (förslagsanslag) •••••••• 10.000 

Avskrivningar av understödslån (förslagsanslag) ••• 1.000 

På grund av jorddisposi tionslagen- ·c· .1 beviljade ned-

sättningar och friår (förslagsanslag) ........... . 

Av landskapslagen om sysselsättning föranledda 

ko§tnåder (förslagsanslag) 

JO .. För planläggning av och utgifter i samband med för

valtningen av sysselsättningsärenden (förslags-

ans lag) : ............ ~ ............. ~ ... .,._ ................... , 

31. Understöd åt korrmuner som råkat i svårigheter (för-

slagsanslag) ·• ••. ·• ..................... ~-,. ••••.•••• • '· 

Summa I kap; 911,400 

Summa 9 Huvudtiteln: 911.400 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
=~===========~=~==============~======= 

I. Iiandskapsstyre1sen. 

Anskaffning av inventarier ........................... . 

Anskaffning av offset-dupliceringsmaskin ••••••••••• 

Utbyte av tjänstebil ................................ . 

Anskaffning av bokföringsmaskin•••••••••••••••••••• 

Summa I kapc 60.000 

II. Hälso- och sjukvården. 

• Ålands centralsjukhus för anskaffning av .inventarier 

och instrument i··········~·····•••••••••••••••••• 

• Ålands centralsjukhus för avlopps- och vattenledning 

~ Ålands centralsanatorium för anskaffning av inventa-

2.500 

20.000 

.3.000 

5.000 

8.000 

30.000 

11.000 

11.000 

Juo.430 

_,.tJ. 000 
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rier och instrument ............ ~ ... _ __. .............. •· .. 

Kostnader för landskapets andelar i Grelsby sjukhus 

Summa II kap. 217.450 

IIIe Undervisnings- och bildningsväsendet. 

i. Ålands lyceum för anskaffning av inventarier m.m. 

2. Ålands lyceum för planering av skolområdet (reser-

3. 
4. 

vationsanslag) ._ ................................. .. 

Ålands 

Ålands 

rier 

lyceum för installering av oljeeldning ••4•• 

sjöfartsläroverk för anskaffhing av inventa-

m.m ............................. ~•·a••········· 

872 
10 Ht. 

16.520 

10 .500 

3.800 

16.100 

6.800 

3.800 

5. 
6. 

Ålands 

Ålands 

sjöfartsläroverk för anskaffning av radarsimulator 120.000 

sjömansskola för anskaffning av inventarier 

och maskiner (förslagsanslag) ••••••••••••••••••• 

7. Ålands yrkesskola för anskaffning av inv;entarier •• 

8. Ålands lantmannaskola för anskaffning av inventa-

ri er m. m. • • -o •••••••••••••• ._ •••••• o .............. . 

g. Ålands lantmannaskola för grundreparation av lärar-

bostaq_ . •'• .................... , ••• -_ ••• , .••••. .,, •.••• 

10• Ålands kvinnliga hemslöjdsskola för anskaffning 

av inventarier ••••••••••••••••••••••••• e .... ,. .••• 

11. Ålands lanthushållsskola för ·installering av olje-

eldning . , .... ,, ........•... , ....... It .............. . 

12. Ålands lanthushållsskola för anskaffning av inventarier 

13. Folkskolinspektörens kansli för anskaffning av in-

vent-arier ·· ............................. o •.•••• ._ •• 

14. Skollägenheten på Jomala g~rd för dräneringsarbeten 

15. Skollägenheten på Jomala gård för anskaffning av maski-

ner • o • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • t • ~ • • • r • • • • • • • • • • • • e • • • 

Summa III kap. 197.870 

IV. Näringarnas främjande. 

1. Anskaffning av maskiner för torrläggningsarbeten •• 

2. Anskaffning av fiske fyrar ••••••••••••• ._ ........ ,. ••• 

Anskaffning av markberedningsaggregat, släpvagn m.m. 

Summa IV kap. 24.000 

V. Kommunikationsväsendet. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (reserva-

tionsanslag) ... _ ..... ~ .......................... : ... o •• 

Anskaf~ning av vägmaskiner (reservationsanslag) •••• 

Anskaffning av instrument för trafikkontroll ••••••• 

Lager- och garagebyggnad i Föglö .................... . 

Summa V kap. 1.086.000 

30.000 

300 

770 

4.500 

800 

5.000 

1.000 

650 

1.500 

2.850 

4.000 

10.000 

10.000 

950.000 

120.000 

1.000 

15.000 
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VI. Polisinrättningen i Ii/Iariehamn. 

1. Anskaffning av utrustning för grodmän •••••••••••• 

Summa VI kap. 1.300 

Summa 10 Huvudtiteln 1.586.620 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
============================= 

I. Näringarnas främjande. 

873 
11 Ht. 

1.300 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten. 

1. Lån för torrläggningsarbeten (reservationsanslag) •• 40.0ÖO 

2. Lån för täckdikning (reservationsanslag) ••••••••••• 5.000 

3. Lån för främjande av hem- och småindustrin till 

tryggande av sysselsättning (reservationsanslag) • 

4. Lån för byggande av vatten- och avloppsledningar på 

landsbygden (reservationsanslag) ••••••••••••••••• 

5. Jorddisposi tionslån (reservationsanslag) •.•••••• ,,_ ••• 

6. Amorteringslån för främjande av upplagring av spann

mål, potatis och trädgårdsprodukter •••••••••••••• 

7. Löseskillingar på legoomruden (förslagsanslag) ••••• 

]1iskot. 

8. Lån för främjande av fi~khushållningen (reservations-

ans la~g ) ......................... • o .......... • ... ~ •• • • 

Skogshushållningen. 

9. Lån för skogsförbättringsarboten •••••••••••••••••• 

Summa I kap. 1.130.000 

II. Undervisnings- och bildningsväsendet. 

1. Studiolån åt mindre bemedlade för yrkesstudier (för-

slagsa11slag) ................. _, ........................ . 

2. Amorteringslån för landskommunernas folkskolbygg-

nader ( förslagsanslag) •••••••••••••• ~ •••••••••••• 

3. Lån för anskaffning av och ~rundförbättringar på 

biblioteksbyggnader (förslagsanslag) ••••••••••••• 

Summa II kap. 109.000 

III. Särskilda anslag. 

1 •. Bostadslån ( reservationsanslag) • • • J • • • • • • • 4 • • • • • • • • 

2. Lån f9r främjande av bostadsbebyggelsen i av hus-

bocken utsatta trakter (reservationRansl.ag) ..... .. 

3. Amorteringslån för turismens främjande .•••.••••••.• 

4. Amorteringslån för tryggande av sysselsättningen ••• 

5. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (för-

slagsanslag) -·· .......... ·· . -. -........... ··· . · • •· · · • • • • • • • • • 

125.000 

60.000 

700.000 

60.000 

80.000 

50.000 

10.000 

25.000 

80.000 

4.000 

400.000 

3"0.000 

8~.000 

100.00G 

5.000 



: :·- '. 

-41-
Av brandlagstiftningen förutsatta lån (reservations-

ans lag ) .. , ...... ._ .........••. ,. .. , ..••... , ......... . 

Summa III kap. 623.000 

Summa 11 Huvudtiteln 1.862.000 

12 Huvudtiteln. Finansieringsutgifter. 
====================================== 
I. Avräkntngs- och ränteutgifter. 

Vid avräkning återgä8n'.de utjämningsförskott (för-

slags ans lag) , • , , , ••• , •• , ••••••••••• r ••• , • , , • • · • • 
Utbetalningar tilt landskapets enskilda medel för 

vid avräkning utom kolumn ställda inlcomster (för-

slagsanslag) .• •••••••• , ............ ! ,, ~ ..... ,, •• ,, •• 

Ränteutgifter för av landskapet u~pptagna 'finansierings,.,,. 

lån. ( förslagsanslag) .............. ~ , , ,_ • •• , , • , , , , • 

Avkortningar på av landskapet upptagna finansie~ings

lån för ordinarie budgetens förverkligande (för-:-

slagsanslag) ....•..... ,,_ .................... , ,Il\ 4,, , • , • " 

Summa I kap. 155.020 

Summa 12 Huvudtiteln 155.020 

874 

11-12 Ht. 

3.000 

150.000 

10 

5.000 

10 

Summa utgift.er mk. 14. 418 .684 
=========~=======~=========== 

I i 

·i 
I 
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I N 11 ... Q 1VI .S T_LJ_._ 

Anslagen under flertalet inkomstmoment ha beräknats dels efter 

bokslutet för år 1961 dels efter de belopp som på vederbörande 

moment influtit per den 1 oktober 1962 samt dels av med beak

tande av särskilda minskningar eller ökningar av anslagen för 

år 1963 i de fall då inkomsterna äro direkt beroende av vad 

som under motsvarande moment upptagit!!'i'på utgiftssidan. Ytter

ligare motiveringar torde därför icke vara erforderliga utöver 

de moment som nedan beröras. 

Beträffande inkomsterna enligt 2 Avdel~ingen må därtill beaktas 

justeringen till följd av den föreslagna omfördelningen av kost

naderna mellan centralsjukhuset och certtralsanatoriet. 

~.Avd.§lu.ll:!,g~n .. 
1......;.lnkomste;r_.a:L blandad natu:t:~ 

EQ]_i sinrättningen i , Nfatl~ 

;tl..AvdsJ;: 2.. ,Avgi:{.:t~;r;: i~2.fil11i tand.g:__ay_grodmän~ 0 'Möment,et nytk. 
~1.ag ... 2,00 nmk motmz:arande .2.Q.._QOO_g!Jlk... Föreslås infört för 

de ersättningar, som erläggas för de dykningar grodmännen 

utför utom tjänsten. Härför debiteras ett arvode om 5~000 

gmk för första timmen och 2.500 grnk för följande timmar. Av 

arvodet utgör polisinrättningens andel 500 mark per timme. 

Å~ands sjöma,nsskol.a... 

Av.a..c.ll.1~]].gvavgif1~ .... ~oment~t nv11~ 

An.slag J..4 .... 672,_!Lmk...,.__mfilmrande l ..... !§L2).Q__gmk. I och med att 

sjömansskolan numera arbetar såsom en själ~ständig skola ehuru 

administrativt underlydande Ålands stl'~fartsläroverk har land

skapsstyrelsen hnsett det sakenligt att särskilja inkomster 

från skolorna, som tidigare upptagits under sjöfartsläroverke.ts 

inkomster, Inkomsterna från sjömansskolan beräknas till 

56.) rt.mk i kursavgifter, 8.640 nmk i hyresinkomster samt 

11.232 nmk i ersättning för kost, allt med beaktande av ett 

skolarbete i full utsträckning; 

l'"'""'-...~r~~~§.Y.g.Q..§.rlag_för naturaförmånor samt dive~e avgi!~- Momen

.tet nytt • 

.fill.slag 25Q nmk ~otsY.§~andg-22,~00 g:ml\. Motivering som under 6 
raoD.I:naenna aVUe nlP$• 

~..!.auds_;a:~skQ.1.5!.L 

Vd I:_,,10.Kommuuernas and~lar i anläggni.Ilg.a- ocJL.dl:ift.skostna~ 
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Anslag 107,500 nmk. Ökning 6.000.000 grnk eller 60.000 nrnk. 

Under år 1962 har icke indrivits förskott av kommunerna för 
yrkes skolans drif tskostnader 9 utan komma kommunernas andelar 

för år 1962 att i efterskott fastställas och indrivas.under 

1963. I 1962 års budget beräknades härför inflyta 4.750.000 

gmk. Förslaget till landskapsförordning för yrkesunderv~s

ningen förutsätter att kommunerna, i enlighet med motsvaran

de rikslagstifthing, kvartalsvis äga erlägga förskott för 

driftskostnaderna, vilka för år 1963 beräknas belöpa sig till 

60.000 nmk eller 6.000.000 gmk. Förty har under momentet ob- ,1 

:I 
serverats ett belopp om 107 .500 nmk. Bhuru yrkesskolans nya \ 

skolbyggnad enligt entreprenadavtalet skall stå färdig den .I 

15 augusti 1963, torde kommunerna> slutliga andelar i byggnads- 11

\ 

kostnaderna icke kunna f astställa"s så att inkomster i anled-

ning därav kan indrivas under 1963. På grund härav har under 
I 

momentet icke observerats anslag för kommunernas andelar i 

grundläggningskostnaderna. 

yd.I :JO~Kommunernas ersättningar för kostnader föranledda av lagstif.t

n,tngen om sysselsättning. Momentet nytt. 

Ans lag 1. 000 nmk mot sva,r ande 100. 000 gmk. 

Enligt landskaps lagen om sysselsättning ( 6/62) bör kommunerna 

ersätta landskapet dels för förskottsvis ur landskapsmedel 

erlagda utgifter för sysselsättningsnämnderna (§ 17), dels 

för arbetstagare hörande till kommuns arbetsplaceringsandel 

placerad.e i landskapets arbete, 

,}3 .Avd.I:Jl.Ersättningar för kostnad,er i samband med uvpgörande av b;ygg-
';< il i ~, 

nadsplaner. Momentet nytt. 

Anslag 20.000 nmk. rnotsvarande 2.000.000 gmk. Enligt land-
s. 

skapslagen om reglering av by ggnadsverksamhe ten ( 29/59) skal 1 

kommunen eller markägare i vissa fall då landskapet i förskott 

utbetalar kostnader i samband med uppgörande av byggnadsplaner 

ersätta landskapet med skäligbefunnet belopp. Förutom under 

9 Ht. 1:19 nämnda utgifter beräknas Jomala kommun böra erläg

ga 20.000 nmk. 

5 Avdelning~n. 

I. Finansier~pgsinkomster. 

(Inkomster, vilka icke f örträda betalningar. ) 

Avd· l: 5. ) Indragning. av utgif tsrester. 

På grund av det nya sättet för bokföring och avräkning före

kommer icke mera .indragna utgif tsrester varför momentet· före

slås utgå. 

·11 
11 

11:'I: 
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Avd.I~6.) Indragning av reserverade anslag. 

Föreslås utgå med 1notivering som ovan. 

U T G I F T E R. ------------------------------

1. Huvudtiteln. Landstinget. 

r. Allmänna landstingskostnader. 

871 

1 Ht. 

Ht.I:l. Landstingsrn~1?1ens arvoden 2 dagtraktamenten och resekostnader 

~ 
Ans1ae; 138.000nmk. Ökning 1.800.000 gmk eller 18.000 r;i_mk. 

; 

Jämlikt landstingets beslut av den·28 november 1960 utgår 

landstingsmännens arvode per sessionsdag med 1/365 av grund.;;. 

lönen i den löneklass, so~ är sju klasser lägre än den fast~ 

ställda högsta avlöningsklassen för landskapets tjänstemän. 

Fr. o .m. den 1 augusti 1961 har arvodet sålunda beräknats 

enligt 37 avlöningsklassen. 

Genom lagänr'lring i juli innevarande år har dock avlönings

systemet i riket undergått en relativt omfattande revision~ 

lY.Iot}i:varande ändrngar i landskapets lönelag föreslås i en 

framställning från landskapsstyrels en till landstinget unde~' 

denna hös tsession. Principerna för denna revision framgår ur 

förenämnda framställning och har även närmare relaterats i 

den allmänna motiveringen för årets budgetförslag. Enligt det 

nya avlöningssystemet motsvaras den avlöningsklass, som skall 

läggas till grund för landstingsmännens arvode 9 av B 1 löne-
klassen. 

Då, med beaktande av de n~a principerna för avlöningarna 

i B.-gruppen, oklarhet emellertid ännµ råder därom, huruvida 

landstingsmännens arvode skall beräknas enligt löneklass B 1 

eller eventuellt baseras på ny beräkningsgrund, har landskaps

styrel sen, med beaktande av den allmänna lönejusteringen före~ 

slagit en förhöjning med 1.800.000 gm.k. 

Arvode åt landstingets sekreterare och notarie (f). 

Anslag 5.000 nmk. Ökning 50.000 emk eller 500 nmk. Föreslås 

förhöjt då det tidigare anslaget visat sig otillräckligt. 

Arvode åt utskottssekreterarna (f ). 

Anslag 7.500 nmk. Ökning 150.000 gmk eller 1.500 nmk. Motive
ring som under 1 Ht. 1:2. 

1 kanslist, r2nskri verska. 

Anslag 8.202 nmk. Ökning 88.900 gmk eller 889 nmk. Föreslås 

med hänvisning till den allmänna motiveringen angående löne

justeringen. 

,, 
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ll 1 

I 
Stenograf er (f). 11 

Anslag 7. 500 nmk. Ökning 50. 000 gmk eller 500 rimk. Motivering ·
1

1 

som under 1 Ht. /~:2. il 
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Bibliotekarie, arvode. 

Anslag 390 nmk. Ökning 3.000 gmk eller 30nmk. Föreslås en 

förhöjning motsvarande den allmänna lönejusteringen under år 

1962. 

I 
I 

Ht,. .. I: 8. Folkpensions- och barnbidragspremier (f). 

Anslag 6.000 nmk. Ökning 100.000 gmk eller 1.000 nmk. För

höjningen föreslås på grund av stegrade avlöningskostnader 

vartill kommer att folkpensions- och barnbidragsavgiften 

höjts från 4~ till 5 %. 
1 Ht.I:9. Hyra__för l~dstingets loka;Liteter jämte lyse och städning (f ).I 

Anslag 10. Q.00 nmk. Minskning 100. 000 gmk eller 1. 000 nmk. I 

Ända till innevarande år har hyresförhållandet för landskapets 

lokaliteter i stadshuset baserat sig på det ursprungligen år 

1939 mellan landskapsstyrelsen och Mariehamns stad upprättade 

hyresavtalet. Enligt detta avtal har landskapsstyrelsen för 

de av landskapet disponerade utrymmena erlagt ett belopp som 

fördelats mellan landstinget och landskapsstyrelsen i förhål~ 
1 

landet 1: 2, i runt tal beräknat. Detta förhållande har emel- ,,I 

lertid icke återspeglat den faktiska fördelningen mellan 

landstingets och landskm.pssty:relsens utrymmen. Detta år har 

upp:rät tats ett nytt hyreskontrakt mellan landskapsstyrels en 
·. , ,. . . ,c, I -

och Mariehamns stad. Enligt detta utgår hyran för landstingets 

disposition av stadshusets festsal med 300~000 mark :Pen år 

beräknat för 50 dagar och för varje dag därutöver med 6.000 

mark. I övrigt disponerar landskapet 575 m2 för sina ämbets':"' 

lokaler; varav 63 m2 beräknas komma på landstingets del. 

Hyran utgör där 400 mark per kvadratmeter och månad. Hyran 

för landstimget kommer sålunda normalt att utgöra 602.400 

mark om året, vartill komliler lyse, vaktmästarens arvode och 

städning. Med beaktande av ovanstående föreslår landskaps

styrelsen att anslaget m:inskas med 100.000gmk eller,l.000 nmk. 
1 Ht.I:l2. Revisionskostnader (f)., 

Anslag 7.000 nmk. Ökning 150.000 gmk eller 1.500 nmk. 
Motivering som under 1 Ht.I:2. 

-------------------------...m 
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1 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie . budgeten för år 1962 17.447.300 gmk 

I tillägg för år 1962 
Budgetförslag för år 1963 19.739.20,9 gmk: eller 197.392 nmk. 

Ökning 2. 291.900 gmk 

2 Huvud,titeln. Landskapsstyrelsen. 
~~~----~~~~~~~--~"""""'-~-------

I. Centralförval tningskostnader~ 

Avlöning~~ 

" 22.919 nmk. 

_!i.nsl~g 360.988 nmk. Ökning 10.524.400 gmk eller 105.244 nmk. 

Inför behandlingen av förslaget till ordinarie inkomst- och 

utgif tsstat för landskapet Åland år 1963 har landskapsstyrel

sen ans ett det vara befogat att dels före taga en översyn av 

gällande avlöningsförmåner för vissa tjänster och befattningar 

'! 

·I 

och i anledning härav föreslå särskilda gropjusteripgar och I 

dels medgiva inrättande av en biträdande landskapsforstmästar- ,, 

befattning e .o. vid landskaps styrelsens forstavdelning. i \ 
enlighet med tidigare tillämpad praxis har landska~sstyrelsen 

beslutat anhålla om Ålandsdelegationens f'örhandsutlåtande över 

de sålunda medgivna lönejusteringarna ävensom över förslaget 

till inrättande av eh bi träd ande landskapsforstmästarbefatt

ning. För överskådlighetens skull har dessa förslag intagits 

under detta moment. 

Efter att sorgfälligt ha avvägt det arbete och det ansvar 9 

som med respektive tjänst blivit förenat, emot fö::rvaltningsom

rådets storlek och här rådande särförhållanden ävensora med 

beaktande jämväl av de kunskaper och den erfarenhet 9 som ve

derbörande tjänsteman måste besitta för ett tillfredsställande 

handhavande av honom anförtrodda arbetsuppgifter, har land

skaps styrelsen låtit utarbeta.följande nya lönegraderingar 

för särskilda tjänstemän och befattningshavare vid landskaps_

styrolsen. 
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L ö n e g r a d e r i n g s t a b 1 å 

el.befattning 

dsk apska11lrer 

ngre landskapssek
eterare 

ächef vid Ålands 
betsförm.byrå 

vdelningsförestånda-

nuv. jIJ1förels e 

1 lkl lägre än 
landskamrer 

nuv. 
lk. 

35 

1 lkl.högre än 32 
yngre landssekr. 
ha 

22 

20 

vid väg- renskriverska 12 

itr.landskapsforst
.. 'stare e.o. 

lantsko1ei;ekniker o. Skogstekniker 
'itr.skogsv.instruktör vid skogs

o.o. 

forskningsan
stalten 

Skogs tekniker 
vid revirför
valtningen 1 kl. 

23 

22 

ny jmfö rels e ny 
lkl. 

landskamrer B 1 
(36) 

äldre lands
s ekret erare 
1.1. 

e. o .chef fdr 
arb.förm.by
rå 1.1. 

Föreståndare 
för sjöbefäls
sekt.vid sjö
mansförm.avd. 
vid H-f ors di
striktsbyrå 

A 28 
(33) 

A 20 
(25) 

A 20 
( 25) 

Byråbiträde A 8 
1 kl.vid VOV:s(l3) 

distriktsför-
val tning, 

Dist:riktsforst-A 28 
mästare vid (33) 
skogsvårds-
nämnd 

Plantskoletek- A 19 
niker vid (24) 
skogsvårds-
hämnd 

Maskintekni-
. ker vid skogs
vårdsnämnd 

A 19 
(24) 

Anm. 

Ny va
~ans 

(Sjö
bl Olil) 

(Roscm
stedt) 

iD-andskapskamrerart jäns ten hari varit plac.erad en l.öneklass 

under landskarnrer vid länsstyrelse. Utvecklingen inom land

skapsförvaltningen har dock med åren lett därhän, att land

skapskamrerarens arbetsuppgifter kraftig ökat. Den offentliga 

sektorn i vårt samhällsliv har kontinuerligt vuxit. Fler och 

fler medborgargrupper ha berättigats framträda med anspråk på 

bidrag och understöd ur allmänna medel. Denna tendens har 

också för landskapet Ålands del medfört, att kamreraravdel

ningens och erkannerligen kamrerarens arbete och ansvar steg

rats. Ej blott sålund~, att landskapets ordinarie budget nu

mera visar en omslutning på långt över 1 miljaiclmark med allt 

vad dett.a innebär av noggranna förarbeten och grundlig genom

gång av och kännedom om riksbudgeten, särskilda och spridda 

lagstadganden etc. utan också så, att budgetens förverkligande 
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nåig;ra år sedan varit antingen helt okända eller åtrainstone 

befunnit sig i sin linda. I detta sammanhang bör givetvis 

också observeras att på lands}rnpskamreraren ankommer att 

taga ställning till flere ärenden, som i riket hand:)..äggas ,, 
I 

på ministernivå och att kamreraren i egenskap av föredragande 1

11

J 
handhaver ärenden, som i riket fö:rerlragas av kvalificerade spe~ 1 

i 
cialister inom olika förvaltnine;sgrenar. J, 

Förutom ovannär.mda rent sakliga motiv för en skälig för- \ 1 

höjning cav ifrågavarande löneklass tillkommer ännu den om- I 
I' 
11 

I :1 
'I 

. . 

ständigheten, att landskapskamreraren till följd av i am1at 
. " 

sammanhang genomförda lönejuste.ringar fö! andra ledande tjäns- 1 

temän inom landskapsförval tningen blivit .i märk:f.~g mån efter.,... 

satt. Tidigare åtnjöt landskapskamreraren avlöning ·enligt en 

i förhållande till flertalet övriga jämförbara tjänstemän 

relativt hög löneklass medan han nu icke ens blibit uppförd 

på B-listan. Det synes orimligt, i anseende till det arbete 

och ansvar, som åvilar landskapskamreraren, att icke hänföra 

också honom till kategorin "ledande tjänstemän". Slutligen 

må erinras om, att det redan tidigare varit svårt att behålla 

kvalificerad arbetskraft på posten som landskapskamrer. Skul

le nu landskapsstyrelsen, när statens lönepolitik äntligen 

gjort det möjligt att åstadkomma viss jämvikt LJ.ellan lönerna 

inom den privata och den offentliga sektorn, nödgas kvarhåll~ 

chefen för landskapets finanshushållning på A-listan synes 

uppenbara risker föreligga, att mera lockande anbud än en 

gång kan förorsaka ombyte på kamrerarposten. 

Yngre landskapssekreterartjänsten, sora ursprungligen V8Xit 

hänförd till högre löneklass än landskapskamreraren, landskaps-· 

agronolilen och landskapsforstmästaren, har under årens lopp 

blivit efter vid löne justeringarna så att tjänsten för närva-

rand e är i samma löneklass som fo lkskolinspektören. Den si st-

nämnda åtnjuter :för övrigt högre avlöning än yngre landskaps

sekreteraren om man beaktar folkskolinspektörens på grund av 

10 t jans teår ti llkomraande förhöjning med 1 löneklass. Sarilt

liga övriga föredragande vid landskapsstyrelsen äro hänförda 
till högre avlöningsklass. 

Yngre landskapssekreterarens arbetsuppgifter utgöras till 

en del av föredragning av sådana ärenden, som vid länsstyrelsen 

,, 
'1 
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i allmänhet föredragas av landssekreterarna. En annan del av 

hans arbete kan hänföras till uppgifter, som i riket handha

vas av föredragande i ministerier och centrala ämbetsverk. 

I de länsstyrelsen där landssekreterare finnas, är dessas 

antal vanligen så stort, att en viss specialisering alltid 

kan åstadkommas, varigenon envar av dem inte behöver behärs

ka alltför stora lagstiftningsområden i sin verksamhet. I 

yngre sekreterarens fall är förhållandet annorlunda i det 

han är tvungen att behärska lagstiftningen på alla de olika 

områdena ensam. 

Det är sålunda tydligt, att yngre landskapssekreterarens 

ansvar och arbetsuppgifter icke under åren blivit minskade 

men att dock hans löneförmåner i jämförelse med övriga högre 

tjänsteIJ.1äns inoD landskapsförval tningen undergått en försära

ring. Sannolikt delvis till följd härav har också på denna 

post täta personskiften kunnat .k_onst ateras, en omständighet 

soTJ.1 naturligtvis även vatiit ägnad att ått1instone no1:1entant 

:fbrsär,1ra avdelnine;ens arbetsresultat och soE1 givit till re

sultat birstande kontinuitet i arbetet och vacklande praxis 

i viktiga ärenden. 

:Byråchef en vid Ålands arbetsförtrndlingsbyrå och Avdelningsfö-

~ståndaren för s jömansförnedlingsavdelningen vid samna byrå 

hava jämlikt Ålandsdelegationens utlåtande hittills varit hän

förda till 22:dra respektive 20:de avlöningsklassen. Enligt 

landskapsstyrelsens uppfattning motsvarado ifrågavarande 

tjänstemän sålunda tillkomTJ.nnde avlöningsförnånerna icke det 

arbete och det ansvar, som ned tjänsterna är förenat. Land

skapet Åland-' utgör ett särskilt arbetskrafts di strikt och ar

betsförmedlingsbyräns personal utför sarima arbe-ra, som vid 

distrikiSbyråerna på fastlandet. Såsom landskapsstyrelsen i 

sin skrivelse till Ålandsdelegati.onen m 4102 av den 27 oktober 

1961 har fra11hålli t, pfäglas dock verksamhet en vid landskapets 

arbetsförmedlingsbyrå av vis sa skiljaktigheter i jä11fö relse 

11ed byråerna på fastlandet. Dels tillämpas här det s .k. indi

viduella förmedlingssystemet, vilket innebär att varje arbets

sökande i princip behand].as skilt för sig oeh att det just för 

honor..1 lämpligaste arbetstillfället om rJ.ö jligt anordnas, dels 

förekomraer vid Ålahds arbetsförr;iedlingsbyrå en annärkningsvärt 

ornf att ande arbetsförraedling ti 11 utlandet, varvid byrån städ-

I 

I 1' 

I 
. I 

I 
11 

I 
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se eftersträvar, att geno11 kont akter och överenskommelser 

ued envar utländsk arbetsgivare skapa tillfredsställande 

arbetsförhållandenför den åländska arbetssökanden och dels 

slutligen arbetar landskapets byrå med mindre antal anställda 

än i allmänhet i riket, en omständighet, soa alltså å ena si

dan nedbringar totalutgifterna för arbetsförr:1edlingsverksau

heten nen å andra L1edför ökat arbete för de ansti llda. 

Av tillgängliga statistiska uppgifter frangår också att 

arbetsföruedlingsbyråns arbe-tsuppgif ter (arbetsförmedlingar) 

kontinuerligt ökat. 

Sålunda utgjorde under år 1960 antalet arbetsförmedlingar 

totalt för bägge avdelningarna 1.382 st. och under år 1961 

1.765 st. Under tiden 1/1 - 31/10 1962 har motsvarande antal 

förr:1edlingar stigit ti 11 2 .031 st., varav på allmänna avdel

ningen 1.041 st (411 kvinnor) och på sjöraansförraedlingen 

996 st. Arbetsförmedlingsbyråns avdelningar har hittills un

der året berörts av 130 olika yrken. 

Med hänsyn till det sakliga material soo sålunda blivit 

franlagt, har landskapsstyrelsen alltså ansett befogat, att 

byråföreståndarens och avdelningsföreståndarens avlöningsklas

ser skulle höjas. Enligt landskapsstyrelsens uppfattning bor

de byråföreståndaren vid Ålands arbetsförraedlingsbyrå jämö

ras med en e. o. chef för arbetsf,örmedlingsbyråer av lägre av~ 

löningsklass (lkl A 20). En raotsvarande byråchefsbefattning 

har inrättats bl .a. i Seinäjoki under raotivering "att sta ... 

den är en järnvägsknutpunkt och även f .ö. sydösterbottens 

frärasta affärs- och sar1färdselcentrum, där ett stort antal 

personer även från andra komnuner anmäla sig son arbetssö

kande" (KorJ.munikati onsministeri ets skrivelse ti 11 landskaps

styre ls en 25.9 1962). Denna aotivering synes landskapsstyrel.,... 

sen fullt tillämplig på Ålands arbetsföroedlingsbyrå. 

Vad åter vidkoooer löneklassen för avdelningsföreståndaren 

vid sjö1:1ansförmedlingen bör onnär:mas, att särskilda vakanser 

för sjönansföruedling i riket inrättats endast vid distrikts

tyråerna i Helsingfors och Åbo. I Åbo finnes - uppenbarligen 

i anseende ti 11 att ej befälsförr.1edling ut an endast manskaps

förmedling här verkställes - endast en arbetsför:c.10dlarbefatt

ning i 18 avl .kl. ( A 13). I Helsingfors där2r;10t, varest lik

som i Mari ehmm cm fullständig s jö11ansförL1edling bedrives, har 
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inrättats en avdelningschefbef attning i 28 avl .kl. cm sektions-' 

f öreståndarebef attni ng i 25 avl .kl. för sjöbefälet) och en 

soktionsföreståndarbefattning i 21 avl .kl. (för manskapet). 

Kompetensfordringarna för befälssektionens föreståndare är 

avlagd .sjökaptens exat1en. Enligt landskapsstyrels ens nening 

vore föreståndaren för s jörmnsförnedlingsavdelningen i Marie

hat.m och sektionsföreståndaren för sjöbefälsföroedlingen i 

Helsingfors fullt järaförbara r:1ed varandra och borde förty 

också föreståndaren för sjö11ansförmedlingen på Åland åtnjuta 

avlöning enligt 25 avl.kl. (A 20)~ 

Efter att ha inhä11tat Ålandsdelegationsen förhandsutlåtande 

beslöt landskapsstyrelsen vid föredragning den 13 juni 1962 

räknat från den 1 januari 1963 in:rä tta en extraordinarie 

tjänst såsom skogsvetenskaplig försöksledare - forstmästare 

vid landskaps styrelsens forstavdelning. :Det intensiva skogs

bruket och skogsägarnas strävan till största möjliga avkast

ning av skogarna uppenbara ett verkligt behov av lokal skogs

f orskning på Åland. I från skogsforskningsanstalten i Finland 

och Centralskogssällskapet Skogskul tur inhäratade utlåtandm har 

poängterats behovet av särskild skoe;sforskn:i:rg på Åland. På 

basen av don fraulagda utredningen har landskapsstyrelsen be

slutat föreslå inrättande av en extraordinarie tjänst såson 

skogsvetenskaplig försökslodare - forstmästare i löneklass 

A 27. 
Efter att ytterligare prövat forstavdelningens behov av 

personal har landskapsstyrelsen beslutat att låta inrätta en 

biträdande forstnästartjänst ävenså från den 1 januari under 

förutsättning att Ålandsdelegationen icke anser hinder före

ligga ned avseende å utgifternas godkännande till utjänning. 

Denna biträdande landskapsforstnästare skulle i korthet hand

ha följande ouråden: a) sköta den yttre skärgården, sou hit~. 

tills blivit försut.lli1ad och i skogligt avseende är efterbliven, 

b) handha lagövervakningen c) 011besör ja upplysningsverks ar::lhe

ten på uotsvarande sätt so11 för skogsvårdsnämnderna i riket 

där det finnes en särskild upplysnings- eller skolnJngsforst

nästare. Sedan de högre tjänsteLiännen vid forstavdelningen 

jänförts rJ.ed Dotsvarande befattningar vid rikets skogsvårds

närmder synes det riktigt att även de lägre tjänstenännen 

jämförs på 11otsvarande sätt. I anledning därav föreslås en 
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justering av plan~skoleskötaren - bitr. skogsvårdsinstruktö

rens och den ena forstteknikerns avlöningar 7 den förstnärmda 

r.Jed 1 löneklass och den sistnännda ned två i enlighot ued 

de jäErrörolser son fr205år i tabollon ovan 

Kontorsbiträdet vidvägavdelningen har hittills varit 

hänförd till löneklass A 7, Mod beaktande av att ett av by

råbiträdena vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsens distrikts

kontor norrnalt hänföres till löneklass A 8~ och dessa kontor 

även har övrig kontorper sonal ~ bl. a. kassör, o'ch då vägavdel

ningens kontorsbiträde handhar förutom annat även vägavdel~ 
\ 

ningens kassa~ föreslås on förhöjning med en löneklass. Slut-

föreslår landskapsstyrelsen att den nuvarande avtalsanställda 

städerskan överföres till årsarvodesbefattning. 

Ledamöternas i landskaps styr els en arvoden 2 dagtraktamenten 

och"resekostnader (f). 

Anslag 40.000 nmk. Ökning 600.000 gok eller 6.000 nnik. Motive

ring som under 1 Ht. I~l. 

Trycknings- och inbindningskostnader (f ). 

Ar1slag 18. 000 nmk uot svarande 1. 800. 000 gmk. Anslaget oför

ändrat. 

I 1962 års budget upptogs under 10 Ht. I~ 2 ett anslag OLl " 

J.000.000 mark för anskaffning av en offsotduplicerings-

1iaskin varvid avsikten var att med denna skulle utföras vissa 

tryckningsarbeten varigcmor,:1 tryckningskostnaderna komme att 

nodbringas. I ordinarie budgeten för år 1962 upptogs därför 

ett anslag om l. 000. 000 nark eller 800. 000 riark 11indre än för 

år 1961. Då offsetduplicerines1~1askinen på grund av utrymmes

brist icke kunnat anskaffas under år 1962 ökades anslaget för 

tryckningskostnaderna i första tilläggsbudgeten för år 1962 

ued 800 .000 mark, Genom att forstavdelningen inom närL1aste 

fra1-:itid flyttar till änbetslokal ute i staden torde måhända 

utryillli.18 kunna beredas för offsetdupliceringsr:mskinen i land

skapsstyrels ens lokaler i stadshuset. Förenännda anslag under 

10 Ht. I:2 har därför ånyo upptagits i förslaget för 1963. I 

händelse dossa planer icke kan realiseras och för undvikande 

av eventuell tilläggsbudgetering har landskapsstyrelsen velat 

föreslå oförändrat anslag för tryckningskostnader i jäL.Jf'örel

se Bed hittills budgeterat för år 1962. 

Jiyra för landskaps s ty~e l§_QQ§l __ ).o_kg,:l _j~nt __§_ 1y.s e _Q c h_ ~i;Ei_dnirig _ _( :f) • 
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.Anslag 39.000 nmk. Ökning 1.100.000 gmk eller 11.000 nrhk. 

Föreslås höjt på grund av d·2n omreglering av hyreskostnader.

na, som närmes i r..iotiveringen under 1 Ht. lg9, vartill kommer 

att landskapsstyrelsen för forstavdelningens behov upphyrt 

lokal ute i staden. Hyreskostnaderna beräknas sålunda uppgå 

till ca 3.290.000 gmk, vartill kommer lyse och storstädning. 

2 Ht.I~6. Expensmedel. 
Anslag 24. 000 unik. Ökning 300. 000 gmk eller 3. 000 nnk. 

Anslaget otillräckligt på grund av ökade kostnader för kon

torsförnödenheter, större telefonkostnader m.fl. smärre utgff~ 
ter. 

2 Huvudtitelns slutsumma 

Ordinarie budgeten för år 1962 38.944.400 gmk 

I tillägg för år 1962 800.000 '' 
• Budgetförslag för år 1963 52.268.800 gmk eller 522.688 nmk. 

Ökning 12. 524. 400 gwk " 125. 244 nmk. 

3 Huvudtiteln. Polisvården. 

I. Polisinrättningen i Marieharan. 

3 Ht. I:l. Avlöningar. 

Anslae 205.896 nr.ik. Ökning 3.454.400 gmk eller 34.544 nmk. 

Förhöjningen föranledes dels av den allmänna lönejusteringen 

dels av utökning av p.ersonal_styrkan. Sedan personalstyrkan 

i saraban.d med inkorporeringen år 1961 utö ades har nya be

stänmrnl$er angående arbetstiden .trätt i kraft, vilka t1edfört 

behov av ytterligare utökning av polisinrättningens personal. 

Sålunda par arbetsveckan förkortats från 47 titrnmr till 45 

ti1mar och från den 15 septeraber 1962 tilläopas nya bestän

melser angående fri tidsgottgörelse för nattarbete vartill 

kommer att den nya semesterlagen medger förlängning av se

niestertiden för den personal soL1 är tvungen att taga ut sin 

seL1ester under vinterhalvåret. Tidgottgörelsen för nattarbe

te medför att varje i fält- och dejoureringsarbete fungerande 

':I 

polisraan erhåller en fri tidsgottgörelse on 5 tinrmr per vecka, 

vilket i praktiken CTedf ört att polisinrä ttni neen fått övergå 

till 40 tinmnrs arbetsveckor. JärJfört CTed tidigare n1edför den 

förkortade arbetsveckan en förlust av arbetstid om 37 veckor, 

tidgottgörelsen för nattarbete en förlust om 92 och seraester

konpensationen en förlust 011 5 veckor per år. Under sonmar

halvåret L1edför även don stora arbetsbördan att personalen 
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nåste hållas i arbete på övertid för vilken den under vinter-

halvåret konpenseras genou not svarande fri tid. Denna. gottgö

relse har för år 1962 beräknats till 16 veckor for ordnings-

avdelningen och för kriminalavdelningen, vars personal på 

gru.hd av sitt fåtal har hc;ltidsdejourering, till J2 veckor. 

Med beaktande härav och efter det länsstyTelsens och $tads

fullmäktiges utlåtande inhämtats har landskapsstyrelsen be~ 

slutat föreslå inrättande av följande befattningar: 

2 äldre konst aplar 1 grund lön ( A 13) 1 , 1 yngre konst apel, . 
\ 

ärsarvode (A 12). 
Av dessa skulle den ena av de äldre konstaplarna placeras 

vid kriminalavdelningen och de två andra vid ordningsavdel~ 

nihgen. 
I och med de nya bestämmelserna om fritidsgottgörelse för 

nattarbete bortfaller anslaget för nattarbetsersättningen och 

likaså utgår anslaget för polistillägg då detta från år 1962 

inberäknats i grundlönen. Arvodet för grodmän föreslås höjt 

medan motsvarande belopp beräknas inflyta såsom inkomst från 

dykningar utförda åt privatpersoner. 

Beklädnadsbidrag. 

Anslag 3.852 nmk. Ökning 179.200 gmk eller 1.792 nmk. 
Beklädnadsbidraget som varit 10. 300 mark föreslås, i enlighet 

med motsvarande bidrag i riket, höjt till 12.400 gmk eller 

124 nmk. F·ör 23 befattningshavare skulle sålunda erfordras 

3 .852 nmk. 

Expensmedel. 

Anslag 4.000 nmk. Ökning 100.000 gmk eller 1.000 nmk. 
Den föreslagna ökningen föranledes 9 förutom av stegrade kost

_nader i samband med personalökningen, främst därav att polis

inrättningen under år 1963 a~ser att låta trycka ett större 

antal av de adresskort inrättningen, enligt polisordnin_ en, 

avgiftsfritt skall tillhandahålla rumsuthyrarna. 

Beväpnine; och utrustning. 

Anslag 500 nmk. Ökning 5.000 gmk eller 50 nmk. Föreslås höjt 
på grund av stegrade kostnader i samband med personalutökningen. 

Barnbidrags- och folkpensionspremier (f ). 

Anslag 10.000 nmk. Ö~ning 400.000 gmk eller 4.000 nmk. Före

slås höjt med motivering som under 1 Ht. 1~8. 

Drifts- och underhålls.kos tnadec för motorfordon (f h 
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Anslag 3.500 nmk. Ökning 100.000 gmk eller 1.000 nmk. 

Den intensiva turisttrafiken har tvingat polisinrättningen 

att sommartid övergå ti 11 patrullering dygnet runt. med 

tjänste bilen. Polisinrä.ttningen avser även att med denna 

patrullering förhindra ytterligare stegring av den under år 

1962 markant ökade brottsligheten. Då denna arbetsmetod ökar 

driftskostnaderna i mycket hög grad är en förhöjning av an

slag8t erforderlig. Förutom de normala driftskostnaderna av-
·. 

ser anslaget att täcka kostnaderna för anskaffning av ett 
\ 

extra:strömaggregat. 

II. Polisväsendet på landet. 

II~l.Avlöningar. 
~;...;.._~-

Anslag 148. 85 4 nmk. Ökning 1. 259. ~50 gtnk eller 12. 5,92: 50 mnk"' 
I . 

Jl.nslagen för nattarbetsersättninga:r och polistillägg föreslås 

slopat med enahanda motivering som under 3 Ht. I:l. 

På grund av ökad indrivningsverksamhet erfordras i Sunds 

distrikt anslag för avlönande av en extra konstapel under 8 

månader. Då därtill en konstapel från detta dist+ikt torde 

komma att avdelas för den under 3 Ht. II:7 nämnda rörliga 

trafikövervakningen under en tid av minst 4 månader, er

fordras' anslag för en extra konstapel i Sund under 12 månader 

detta under förutsättning att anslaget under 3 Ht. II~7 bi
falles. 

I januari detta å;r har i ri+ret utfärdats en förordning 

(FFS 56/62) om erläggande av särskilda f järrortstillägg åt 

de statstjänstemän, som tjänstgöra på avsides och i glest 
• 

bebodda trakter. Landskapsstyrelsen har med stöd av 20 § 

i landskapets lönelag (ÅFS 17/43) ansett sig berättigad 

att_på de i förenämnda förordning stadgade grunderna erlägga 

i sagda tillägg åt de härtill berättigade tjänstemännen i land

skapets tjänst. Fjärrortstillägget utgår med 2,5 % av det sam

manlagda beloppet av vederbörandES grundlön, ålderstilJägg och 

dyrortstillägg för varje i enlighet med de i förordningen 

nämnda g:ru~derna fastställt f järrortspoäng. Fjärrortstillägg 

har inom landskapet fastställts att erläggas för tjänstemän 

med tjänstgöringsort i Vårdö, Brändö, Kumlinge, So-t-tunga och 

Käkar. I anseende härtill har för fjärrortstillägg föreslagits 
2.400 nmk. 

Beklädnads bidrag. 

Anslag 1.860 nmk. Ökning 32.000 gmk eller 320 nmk. 

I 
-1 
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Tiå beklädnadsbidragen i riket föreslås höjda från 7.700 grnk 

till 9.300 gmk erfordras för motsvarande förhöjning ett an ...... 

slag om 186~000 gmk beräknat för 20 polismän. 

Ersättningar åt landspolisen tör resor (f) . 

.Anslag 8.000 nmk. Ökning 100.000 gmk eller 1.000 nmk. Tidigare 

anslag synes otillräckligt med beaktande av nytillkomna·~e

vakni:ngsuppgifter i samband med trafiken av bilfärjor på 

inrikeslinjer. \ 

Rörlig trafikövervakning. Momentet nytt • 

.Anslag 5.000 nmk motsvarande 500,000 gmk. 

Den 18 april 1962 beslöt landskapsstYJ;>elsen med stöd av 23 § 

landskapslagen den 10 april 1958 om vägtrafik i landskapet 

Åland, sädant atadgandet'lyder i landskapslagen den 12 april 

1962, att motorfordon under tiden från och med den 16 juni 
den 

till och med/Tg augusti 1962 icke må framföras med högre has-

tighet än 90 kilometer i timmen, 

För att övervaka motorfordonstrafiken i allmänhet under 

sommarsäsongen och efterlevnaden av landskapsstyrelsens ovan

nämnda beslut av den 18 april 1962 i synnerhet neslöt land-

sk apsstyrels en den 28 april 196 2. med stöd av 1 7 § 2 mom. i för

ordningen den 15 juni 1961 om polisväsendet i landskapet Å

land förordna ett särskilt bilburet poliskommando, bestående 

av en överkonstapel och en äldre konstapel, att under tiden 

1 juni ..,. 15 september 1962 handhava ifrggavarand e trafiköver ..... 

vakningsuppgifter med hela landskapet Åland såsom verksamhets

område. Till chef för förenämnda trafikövervakningspatrull 

förordnades överkonst apeln Gunnar Häggblom och till medlem äld

~e poliskonstaplen E~nar Lindblom. Överkonstapel Häggblom 

kommenderades till rörliga polisen i riket för erhållande av 

specialutbildning på trafikövervakningern område. 

Trafikövervakningspatrullens.~ verksamhet inleddes den 4 

juni 196?. Överkonstapel Häggbloms privata bil, som för ända

målet användes, hade utrustats med en kortvågsradioanläggning, 

med vilken förbindelse kunde erhållas med polisens i Mariehamn 

radiostation. Trafikpatrullens första åtgärd var att uppmäta 

kontrollsträckor såväl längs de olika huvudvägarna i landska

pet som längs gator i Mariehamns stad för både hemliga och 

öppna hastighetskontroller. Dessa kontrollsträckor uppgick 

till sammanlagt 12 stycken och varierade .efter terrängförhål

landena mellan 300 - 1.000 meter. 

I 
I 

I 
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Poliskommandots arbete bedrevs dels såsom hastighetsöver

vakning, dels såsom övervakning av trafiken och trafikerandet 

i allmänhet, dels såsom granskning vid olika stickprovskont

roller av motorfordonens skick och utrustning, varvid· särskilt 

kan omnämnas, att övervakningen av motorfordonens radiostör

ningsskydd ägnades uppmärksamhet, och dels slutligen såsom 

medverkan i ärenden, som handhafts av den fasta polisen, såsom 

övervakning vid nöjestillställninga~ och andra allmänna sam

mankomster, vid färjfästena och vid särskilda efterspaningar 

etc • 

.Arbetsdagar och körkilomter. 

Juni månad: 23 
juli -"- 25 

arbetsdagar med sammanlagt 2.891 körkilorreter. 

-"- " -"-
augusti -"- 26 -"- Il _,,_ 
september " 9 -"- " -"-
~~~~~=======~~=~~g~~~~~§~~ 

4.054 

3.938 
-"-
- "-

1.076 -"-
11.959 körkilometer. =================== 

De sammanlaeda trafikbrotten och trafikförseelserna som av 

trafikövervakningspatrullen handlades under tiden 10.6-9.9 

1962 utgjCITde 247 stycken och fördelade sig enligt följande: 

Felaktigheter .i trafikerandet 

~"- i tillståndsbevisen 

-"- i fordonen 

141 st. 
15 Il 

91 " 
Summa 247 stycken 

I ~==~~~~=~~~=~~===~===== 
AV dessa trafikbrott var 84 st 1 av så.dan karaktär att rap-

porter och fullständiga förhörsprotokoll översändes till ve

derbörande polischef för åtal. Nämnda anm,älningar ;fördelade 

sig på de olika polisdistrikten enligt följande: 

Mariehamns stad 27 st. 

Jomala länsmans
di strikt 

Sunds länsmans-
3 2 " 

distrikt . 25 " 

~~~~g=============~~=~~~~~~~ 
HastighetskontrolE rna. 

Sammaiagt har utförts 42 regelbundna hastighetskontroller, var

vid 2.327 motorfordons hastigheter kontrollerats och 56 till

fälliga hastighetskontroller, varvid endast antecknades de 

motorfordon, som med klar marginal överskridit de tillåtna 

hastigheterna. Dessa hastighetskontroller gav det kanske något 
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överraskande resultatet att de felande fordonens antal var 

relativt litet. Antalet fordon, som längs den s.k. riksväg 

1 vid Lårigträsk under tiden för hastighetsbegrän:sningen över-

skred 90 km/tim uppgick till sammanlagt endast 4 st, längs 1
)] 

riksväg 2 i Dalkarby under samma tid till 14 st. och längs j 
riksväg 3 i Söder by till 5 st. Antalet fordons som under hela\ \\

1 

övervaknings tid en frarnf ördes med 90 km/tim eller högre·. hastiti;-: \ 

het upp~ick totalt längs riksväg 1 till 61 st längs riksväg :J 

2 till 243 st. och längs riksväg 3 till 51 st. ·:11 

Sammandrag. \ Ji

1 

Resultatet av trafikövervakningen synes utvisa å ena sidan 

dels att antalet motorfordon, som hållit höga eller för höga 

hastigheter, i anseende till totalantalet fordon, som under 

sommaren rört sig på våra vägar, varit relativt lågt men dels I 
I 

också att den påbjudna hastighetsbegränsningen sannolikt vari tl' 
ägnad att åtminstone s.a.s. dämpa hetsen i trafiken och å and

ra sidan att trafikövervakninspatrullens huvudsakliga uppgift .I 

icke varit övervakning av hastighetsbegränsningens efterlev

nad utan fastmer av efterlevnaden av alla de bestämmelser, 

som givits för vägtrafikerandet i allmänhet, och i sistnämnda 

avseende är det tydligt att övervakningen varit nödvändig, 

effektiv och resultatrik. Med hänsyn till det år från år växan 
I 

de antal utländska motorfordon, som besöka landskapet, synes 

det vara allt skäl att fortsätta det trafiksäkerheten främjan

de arbete, som detta år blivit inlett. 

'.Då landskaps styrelsen anser årets erfarenhet er utvisat att 
' 

tr~fikövervakningen i denna form borde bliva permanent före-

slås under detta moment ett anslag om 5.000 nmk eller 500.000 
gmk för dagtraktamenten, ersättning för tjänstebil, och smär

re ut:rustningsdetaljer i samband med övervakningen. 

Till landskapsstyrels ens disposition fö_!' __ J?9Jisyäser1det på 
landet. 
Anslaget 8.ooo nmk ofö1än~rat. Numreringen ändrad. 

3 H~udtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1962 34.967.350 gmk 

I tillägg för år 1962 
Budgetförslag för år 1963 41 .. 097 ,·200 gmk eller 410 .. 972 nmk · 
Ökning 6,.129.850 gmk ll 61.298:50 nrnk 

\ 

----------------



892 
-59-· 

4 Ht. 
4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

I. Särskilda avlöningar. 
· ... Ht. I: 1. Avlöningar. 

Anslag lJ.188 nmk. Ökning 288.8DO gmk eller 2.888 nmk. 

Tillägget föreslås med hänvisning till den allmänna motive

ring en. Anslag för f jarrortstillägg har observerats med 

motivering som under 3 Ht. II:l. 

Ht.I:5. Landskapshälsosystern-barnmorskans avlöning. 

Ht.I:8. 

Anslag 11.412 nmk. Ökning 265.800 gmk eller 2.658 nmk.Före

slås med hänvisning till den aLJ .. :rµänna motiveringen. 

LanQ. skapshälsosystern-barnmorskans hyresmedel. 

Anslag 720 nmk. Öknin~ 24.000 gmk eller 240 nmk. Föreslås 

höjt dels på grund av hyresförhöjning dels på grund av att 
utrymmet utvidgats. 

Landskapshälsosystern-barnmorskans kanslimedel och handbiblio-
.",; 

tek. Momentet nytt. 

Anslag 300 nmk eller 30.000 gmk. 

Föreslås med beaktande av att motsyaraP:de anslag finnes upp-

tagit för länsbarnmorskornas- och hälsosystrarnas byråer i 

riket medan landskapshälsosystern hittills icke kunnat dispo

nera me«lel fi)r anskaffande av oundgänglig litteratur. 

II .... \lands centralsjukhus. 

_..;;..;...;.......;I;;.I:;;...;..: ~l. Ay:lön:i_n°sar. 
Anslag l .. 05J.,.288 nmk. Ökrting 20 .6J6 .. 84ff gmk eller 206. 368: 40 

. ' 

nmk.. F'©:r att hö ja de ledande läkarnas arvode vid statliga 

sjukhus· i nivå med. mo~varande arv0d-en vid kommunala sjukhus 

har che:Jfsläkarnas arvoden, beroende på sjukhusens storlek, 

föreslagits höjda till 40.000 - 50.000 mark i månaden, i en-
var 

lighet/med chefsläkararvodet vi~ c~ntralsjukhuset föreslås 

höjt till 480. 000 mark i året mot svarande 40 • 000 mark i måna

d en. 

På grund av bestämmelserna angående förkortning av arbets

tiden och tidsgottgörelse för nattarbete saknas möjlighet att 

komma tillrätta med nuvarande sköterskepersonal. Av arbets

listorna, uppgjorda för en period om 6 veckor, utvisas att 

övertidstimmarna under denna tid för barnavdelningen uppgår 

för sköterskorna till 25 timmar och för barnsköterskorna, 

till 117 timmar. Motsvarande ~iffror utgör vid kirurgiska 

avdelnine;en, 194 timmar för sköterskorna och 65 timmar för 

, I 

11 

1
1

1 
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I, 
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hjälpsköterskorna, vid BE-avdelningen 150 timITBr för barn-

11: 

il! morskorna och 151 timmar för barnsköterskorna, vid medicins- 1
1 

11·1 

ka avdelningen 78 timmar för sköterskorna och 57 ti~mar för . 

hjälpsköterskorna samt slutligen för sköterskorna vid poli- Il 

klinikavdelningen ca 6ö timmar. il1t 

Sjukhusets operationsavdelning har sedan 1953 arbetat med i: 
ert personal bestående av 1 avdelningssköterska

7 
1 sjuksköters-il 

//1 ' ~ 
1 

[ 

ka obhffl'iJälpsköterska , vilket på grund av den kontinuerligt ! 

Clkåde arbetsbördan visat s.ig otillräckligt 0 Arbetet har på il 
gruhd av personalbristen fått utsträckas långt över det norrna-111

1 la med ty åtföljande övertidstirnmar för personalen., trots 
1
att ,l]i1 

vid särskilt brådskande fall hjälp kunnat erhållas från and- i] 

ra avdelningar. Gällande normer för personalstyrkan beräknat 

per vårdplats och oparationsbord förutsätter även ytterligare 
sjuksköterskevakans. 

Pågr'llnd av ovanstående har landskapsstyrelsen? ansett. sig 
böra föreslå inrättande av följande nya vakanser: 

1 sköterska vid medicinska avdelningen, årsarvode (A 10) 
1 -"- " kirurgiska avdelningen, ,..tt..i (A 10) 
1 -"- li operationt:laitdelningen, 

grundlön, -"-
2 barnsköterskor vid obstetrisk-gynekologiska 

avdelningen, årsarvode . 

(A 10) 

(A 7) 
1 barnsköterska vid barnavdelningen,årsarvode (A 7) 

Poliklinikavdelningen beräknas tillsvidare komma till 
rätta med extra tillfällig arbetskraft. 

Enliet medicinalstyrelsens principbeslut av den 19 oktober 

1960 bor på vårdavdelning för specialvård finnas tre sköters

kor med specialsköterskekompetens (avdelningssköterska, bi
trädande avdelningssköterska, specialsköterska) och vid spe

cialavdelningar bör större delen av sjuksköterskorna inne-

ha specialsköterskekompetens. Med hjälp av ett dylikt för

farande avser man kunna ordna avdelningens arbetsturer så att 

en specialsköterska all tid är i arbete. Då för laboratorie

och röntgenavdelningarnas personal förutsättes specialutbild
ning har på dylika avdelningar skötersketjänsterna ändrats 

till specialskötersketjänster. Vid statens sjukhus, som giva 
specialvärd har dessa specialskötersketjänster

9 
heroende på 

avdelningarnas storlek samt arbetets art och omfång, inrät
tats från början av år 1962 • 

1· 

J. 
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i' 
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Med beaktande härav och efter hörande av chefsläkaren vid 

sjukhuset .har landskapsstyrelsen beslutat föreslå att sju 

sköter sket jans ter ( A 10) ombildas till dels två bif::r;ädande 

avdelningssköterskevakanser (A 12) vid kirurgiska och medi

cinska avdelningarna och dels fem specialskötersketjänster 

(A 11), fördelade på en på vardera följande avdelningar; ~arn

avdelningen, allmänna polikliniken, laboratoriet, röntgenav

delningen och kirurgiska operationsavdelningen. 

Kontorspersonalen vid sjukhus.et har hittills bestått av 

1 syssloman, 1 biträdande syssloman~bokförare, 1 kassör

centrallagerföreståndare och 1 kontorbiträde. Den sistnämnda 

befattningen har en längre tid handhafts av fru Ebba Eriksson'. 

Till en början bestod hennes huvudsakliga syssla av att skö

ta renskrivninGen av brev samt hjälpa till med de löpande 

ärendena vid kontoret. Sedermera övergick hennes arbete att 

till stor del omfatta utskrivandet av journaler och dylikt 

som inläses på magnetofon. Detta arbete tog efter hand allt 

mera av hennes tid och den 1.3 1962 förflyttades hon från 

ekonomiavdelningens expeditionsrum till ett disponibelt rum 

i II-våningen, varefter hennes arbete helt och hållet kom 

att omfatta en läkarsekreterares göromål. 

Med beaktande härav och då den egentliga kontorspersona

len de facto därigenom minskat har landskapsstyrelsen funnit 

skäligt föreslå att en ny tjänst såsom kanslibiträde, med 

de uppgifter som ovan angivits, inrättas i löneklass A 8 och 

att fru Ebba Eriksson skulle överföras till denna befattning. 

Ambulanskörningarna vid sjukhuset utföres dels av chauffö--

ren-vaktmästaren (A 10) och dels av snickaren-gårdskarlen 

(A 8). Under icke arbetstid turas vardera om att dejourera 

medan under den ordinarie arbetstiden ambulanskörningarna 

vanligen handhafts av snickaren-gårdskarlen då den ordinarie 

chauffören ofta befunnit sig i staden för uträttande av på 

honora i övrigt ankommande göromål. 

il 
I 

Med beaktande av det ansvarsfulla arbete som sålunda ålagts i 

snickaren-gårdskarlen vore det motiverat att skillnaden i 

lönehänseende till ordinarie chau:troren utjämnades, varför 

landskapsstyrelsen föreslår att lönen för den förstnämnde 

höjdes med en löneklass ävensom att befattningens namn änd

rades till snickare-ambulansförare dock utan att hans arbets-
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uppgifter ändras ifråga om hans gårdskarlsuppgif ter. Ansla

get ~· r åld rsti llägg har kunnat minskas mod 100. 000 mk be-

roende på att överläkarnas ålderstillägg bortfaller i oc_h 
med att de erhåller lön enligt löneklass B 1. 

i! 
1i 
,1 

i' 
! 
I 1 
•. I 

11 

!I Nattarbetsersättningarna har kunnat slopas på grund av bo- tr 

stämmelserna om tidsgottgörelse för nattarbete. 

Såsom nytt anslag föreslås 8.000 nmk eller 800.000 gmk 

för extra personal. Anslaget avser att närmast täcka kost

naderna för avlönande av extra läkare under den livligaste 

turistsäsongen, vilket med nuvarande tillströmning av pa
tienter synes ofrånkomligt. 

Även för övertidsersättningar åt personalen har upptagits 
ett nytt anslag om 6.000 nmk. 

Den hittillsvarande fördelningsgrunden för sjukhusets, sa

natoriets och tuberkulosbyråns gemensamma utgifter fastställ~ 
des år 1954. Enligt denna fördelning har sjukhusets andel 

däri beräknats till 7/10 och sanatoriets till 3/10 förutom 

de fall då tuberkulosbyrån deltagit med l/10
9
varvid sjukhu

set och sanatoriet belastats med 6/10 respektive 3/10. Med 

beaktande av den starkt nedgående patientfrekvensen vid 

santoriet har landskapsstyrelsen om.fattat sjukhusledningens 

förslag om en justor:ilg av fördelningen av de gemensaoma 

kostnaderna enligt villet sjukhuset skulle belastas med 8/10 

av dessa kostnader och i enlighet därmed har föreliggande 
förslag uppgjorts. 

Kosthållningen (f ) • 

Anslag 92.000 nmk. Ökning 1.200~000 gmk eller 12.000 nmk. 
J 

Det sar::mmnlagda anslaget för centralsjukhusets och central

sanatoriets kosthållning föreslås till samma belopp sor.1 för 

år 1962 eller 11.500.000gr.lk motsvPrando 115.000 nmk. Såsom i 

allmänna motiveringen redan framhållits har emellertid ansla
gets fördelning förändrats så, att 8/10 beräknats falla på 

centralsjukhuset och 2/10 på centralsanatoriet, mot 7/10 

respektive 3/10 enligt den prelii:1inära fördelningen i inne
varande års budget. 

Den slutliga fördelningen av utgifterna för kosthållningen 
avser landskapsstyrelsen att från och med år 1962 verkställa 

enligt antalet yårddagar på lasarettet och sanatoriet. Då 

även de totala inkomsterna från kosthållet (personalens kost-

r 

! 
I 

111 

lli 
11: 

I 

l1 
!1: 

I 

,, 
I 1 

I 
!, 



' I 

-- 89G 
4 Ht. 

-6::1-

-
avgifter) fördelas enligt samma grund, kommer centralsjuk

husets och centralsanatoriets bokslut att.l:iirefter uppvisa 

samma nettokostnad per vårddag för kosthållet, oberoende 

av huru beläggningen på de båda inrättningarna varierar. Ett , 

sådant enhetligt pris per vårddag synes riktigast, då det ej 

är ri1ö jligt att särskilja de kosthållsutgif ter, som faktiskt 

hänför sie till vardera inrättningen. 

Kostnadstablån för den sjukhuset och sanatoriet gemensamma 

kosthållningen, räknat från 1959 har följande utseende: 

Anslag Åtgått Belastnings- Antal .Antal Kostn./ Kostn./ 
procent sam- vård- utspisn.utspisn. vård-
manlagt dagar dagar dag da~ 

11.500.000 11.528.597 
11.500.000 11.448.288 

64,9 35.562 51.292 225 324 

11.500.000 10.378.416 
. 62 11.500.000 6.820.911 

-(febr.-sept.) 

67,0 
57,8 
63,9 

'3 6. 70 2 5 2. 041 

34.442 47.975 
23.186 32.533 

220 
216 

209 

312 
301 
294 

Kostnaderna för sjukhuset uppgick år 1961 tiii 7~255.891-

mark medan sanatoriets andel då var 3.122.525 mark. Beräknat 

enligt den prelir,1inära fördelIJ.ingen ökas beloppet av det i 

budgeten för sjukhusets del upptagna anslaget mod i runt tal 

1.000.000 gmk. Beträffande kosthållningsutgifterna må såsom 

jämförelse anföras att kostnadsmedeltalet per utspisnings

dag år 1961 vid centralsjukhusen i riket varit 190,6 mark por 

utspisningsdag och per vårddag· 294 mark. FÖr kretssjukhusens 

del är motsvarande med_elvärde 178 respektive 229 mark. 

Värme och lyse (f ). 

Anslag 101.300 nmk. Ökning 2.130.000 gu_lk eller 21.300 nmk. 
Tidigare anslag sy:t?-es varit lågt, varför även med beaktande 

av höjda kol.priser och den ökade konsumtionen av elström på 

grund av tillbyggnader och nya elektriska apparater, förosl.ås 

förhöjningen. De totala kostnaderna beräknas uppgå till 

130.000 nrnk varav 101.300 eller i runt tal 8/10 beräknats 

ankomma på sjukhuset. 

Tvätt- och r·engöringsmedol inkl. vattenavgift (f). 

Anslag 30.400 nmk. Ökning 660.000 gmk eller 6.600 nmk. 
De totala kostnaderna beräknas till 38 .000 nmk eller 

3.800.000 gmk , varav på sjukhusets andel kommer 30.400 nmk. 

Bokslutet för år 1961 utvisar för sjukhuset totalt en kost

nad om 3.589.000 mark varför tillägget är erforcierligt sär-

I I 

I ' 
I ' 
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skilt på grund av ökad vattenförbrukning. 
1 

1:,, 

Ht. II: 6. Utgifter för röntgen- laboratorie- och poliklinikvarks atlheten I 1: 

-1 ith 11 1:, 

Anslag 47.000 nnk. Ökning 2.200.000 gmk eller 22.000 il.rak. 1

1

1

1

[:' 

I 1962 års budget sammanslogs de tidigare delvis varandra I! 
1 

täckande momenten 6, utgifter för öppen poliklinikverksamhet '1l'1t 

och 7, röntgen-. och annan behandling i polikliniken till e·tt'li 

enda moment med förevarande morJ.ents rubrik. I anslutning där-
1

1

, 

till uinskades anslaget med sammanlagt 2. 600. 000 mark då bl. J1

1 

a. övergången till det nya polikliniksyste1J.wt beräknades med- ~:·'·11 
föra en kostnadsbesparing med drygt 2. 400 .000 mark. J)etta har : I 

:, 

emellertid icke varit fallet utan har utgifterna under detta Il 
moment redan per den Jl. 9 196 2 stigit ti 11 3. 460. 000 mark. . 

'' 
Enligt sjukhusledningen är utgifterna under detta moment syn- !i·· 

nerligen svårberäkneliga och helt beroende av besöksfrekven- ,. 

sen på polikliniken, som särskilt 1962 varit stor. På basen 

av de utgifter, sot1 ti1=ls dato belastat kontot, föreslås däT"- 1 
· 

för en höjning av anslaget till 4.700.000 grnk 8ller 47.000 

nmk. 

Underhåll av inve11tarier. 

Anslag 16.000 nmk. Ökming 450.00Q_g~ __ eJlgr 4.500_ nn1k. 

Föreslås höjt för att möjliggöra bl.a~ förnyelse av 11o rirv'l. 

rasser t som anskaffades då sjukhuset började sin verksamhet 

och som nu är i behov att ersättas mod nya. 

Ht.II:ll.J)iverse utgifter. 

Anslag J0.000 nrbk. Ökning 200.000 gmk eller 2.000 nmk. 

Föreslås höjt på grund av stegrade trycknings- och telefon

avgifter. 

Ht.II:l2.För konsultationer av specialister (f). Momentet nytt. 

Anslag 2.000 nmk, motsvarande 200.000 gmk. Tiå det för vissa 

sjukdomsfall visat sig nödvändigt att tillkalla specialister 
I 

på vederbörande om.råde har för ändamålet föreslagits 2 .000 nrJJd 

Ordningsnumren för de följande momenten har ändrats . 

.iHt.II:lJ.Arvode och resekos"tnader för ögonläkaren (f). 

Anslaget oförändrat~ 1.000 nok . 

. i.Ht.II:l4.Arvode åt läkare för :_äkarintyg och utlåtanden 9 för vilka 

uppbäres avgift eller 9rsättning (f). 
..... .,, ____ , .. 

Anslag 5.200 nrnk. Ökning 220.000 gmk eller 2.200 nt1k. 

Anslaget upptogs första gången i 1962 fu-s bu~get och utgör 
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endast en skenbar utgift genou att dessa utgifter täckas av 

motsvarande inkonmter under 2 avd. 1:4. Tidigare anslag sy

nes emellertid otillräckligt. Per den 31.9 1962 har kontot 

belastats mGd 400.000 mark varför en höjning är motiverad. 

Ht.II:l5.Hyra för läkarbostad (f ). . 
Anslag 4.400 niilk. Ökning 5.000 gmk eller 50 nmk. 

Hyran torde bli oförändrad. Förhöjningen föranledes av 

höjda vattenkostnader. 

Ht.II:l6. Folkpensions- och barnbidragsavgifter (f). 

Anslag 50. 000 nnJ.k:. Ökrtir..g 1. 250 .. OOO · grr.Lk: eller 12. 500 nmk. 

Motivering som under 3 Ht. I:7. 

Ordningsnu:oren för de följande momenten har ändrats. 

III. Ålands centralsanatorium. 

· Ht. III: 1. Avlöning ar. 

Anslag 212.435 nmk. Minskning 1.568.610 gmk eller 15.686;10 

nmk. Med beaktande ,av den föreslagna omf'ördelningen av · -

fördelningen för centralsjukhuset och centralsanatoriets 

i 

i' 

gemensaITILia kostnader ävensom genom indragning och ombildning 1 • 

I' 

f 

av vissa vakanser har löneanslaget trots inräffade lönejusto- '' 

ringar kunnat hållas under 1962 års anslag. För omfördelning-

cm har tidigare närr;iare redogjorts, medan boträffando perso

nalen föreslås följande: Ambulerande sköterskebefattningen 

slopas då tjänsten har varit vakant sedan år 1959. Två ser

vererskebefattningar1två diskerskebef attningar och en avdel

ningsstäderskebef attning föreslås indragna och i deras stäl

le inrättas två servorererske-diskerskebefattningar. 
. I 
.Ht.III:2. Mediå.nalier och förbandsmaterial (f). 

Anslag 6. 000 nmk. Minskning 700. 000 g11k eller 7. 000 nuk. 
Tidigare anslag synes högt beräknat vilket jämte nedg~nc i 

patientfrekvensen nöjliggör ,den föreslagna minskningen. 

Ht .III :3. Tvätt- och rengöringsmedel inkl. vattGnavgift_i!l. 

Anslag 8.600 nmk. Minskning 140.000 gmk eller 1.400 nr;J.k:. 

Oaktat sjukhusets totala kostnadGr beräknas stiga 11edför don 

nya fördelningsgrunden att anslaget för sanatoriets dGl kan 

sänkas. 

-Ht.III:4.0perationskostnader samt arvode och resekostnader för lung

kirurgen ( f ) • 

Anslag 2.000 nmk. Minskning 50.000 gmk eller 500 nok. 
Utgifterna under detta 110EJ.ent är hGl t beroende av antalet 

,1 i 
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patienter. En rainskning torde dock vara raoti ve:rad. 

4 Ht. III: 8. Kosthållning en (f). 

Anslag 23.000 nEtk. Minskning 1.200.000 ·gok .eller 12.00~ nti 
för~slås med hänvisning till rJ.otiveringen u~der 4 Ht.rr~"2.' 

4 Ht.III:9. Värnie och lyse (f) • 

4 Ht.III:lO. 

.Anslag 25. 300nm.k. Minskning 970}ooo:~gLlk eller 9 .700 nmk. 
~ . -

Trots stegrade kostnader, so11 tgtalt beraknas uppgå till 

130.000 mn.k, kan sanatoriets a.l'.1,(].el på grund av don nya koS,, 

nadsfördelningen föreslås mins~ad. 
-- I 

Barnbidrags-.. ... och folkpcmsions~_:rgifj_:er (f) • I 
Anslag 10.700 nr.lk.· Ökning 70.gpo grJ.k eller 700 nmk. Oaktat 

rainskningcm av löneutgifterna ·~ås te, på grund av de förhöj·~ 
· .da barnbidrags- och folkpcnsionsa,vgifterna a:slaget föresl~ 

höjt. 

Ht.III:ll. Brandstodspreraier. , 
\ Anslag 600 ni::1k. Minskning 10.000 e;filk eller 100 nmk. 

----· . '>:".: 
Anslaget torde kunna riinskas r.1ed föreslaget belopp på grund 

av den nya fördelningsgrund:en. 
··~-, _,._ 

Ht. III: 12. Till landskaps styrelsens dispo$i ti-on för centralsanatoriet. 
·-· ···- ·-··· -.. -~~~,, -~---- . . 

Anslag· .500 ritik. Minskning ;50 .QO©"-·glilk eller 500 nc1k. Före-

slås minskat på grund av minskad verksar;lhet. 

IV,. Ålands tuberkulos'oYrå• .. 

Avlöningar. 

Anslag 18.532 nm.k. Minskning 315.7]0 gnk eller 3.157:30 m:ik 

Ökningen fö ra.n_ledes av den a1·1nanna löne justeringen. I öv

rig c har fördelningsgrunden för de geu.1ens mu11a löneutgifter

na bibehållits oförändrade i förhållande till sjukhuset och 

sanatoriet. Med hänsyn till inskränkningarna vid s:antoriet 

och det minskade arbetet vid tuberkulosbyrån har dr Nord

strölli. förklarat sig vilja avstå från arvodet såsora dispen

särläkare och handha befattningen utan särskilt arvode i 

anlednine varav dispensärläkararvodet slopats. 

Medicinalier (f). 

Anslag 3.000 nmk. Minskninp; 509~000 p;mk eller 5.000 nmk. 

Per den 31.9 1962 har momentet påförts endast 181.742 marlt;, 
'J 

varför den f öreslae;na minsknine;en för år 1963 synes -.l10tive-

rad. 

Värme och lyse (f). 

An-slag 3. 400 .nmk. Ökning 40 .000 gmk eller 400 nmk. Ökningen 
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föreslås med hänvisning till r.iotiveringen under 4 Ht.II:4. 
Diverse utgifter. 

Anslag 400 n11k. ÖkninG' 10.000 gmk eller 100 mak.Tillägget 

föreslås för inköp av dispensärkort och kartotekskåp och 
lådor. 

Fri bostad, värme och lyse för dispensärläkaren och dispen
särsköterskan (f ). 

_M$lag .4.300: nmk. Ökning ,30.QOO.' grnk eller 300 nmk. 

Anslaget uteör för dispensärläkarens del endast en bokfö

ringspost där motsvara11.de inkomst observerats under 2. Avd. 

1:12 1 medan åt dispensärsköterskan utbetalas ett hyresbi

drag motsvarande det vederlag övriga sköterskor erlägger 

för sina tjänstebostäder. På erund av justeringen av hy~

resvederlagen föreslås tillägget om 30.000 mark. 

Barnbidrags- och f olkpensiqnsavgifter (f), 

Anslag 1.200 nnk. Ökning 30.000 gmk eller JOO nmk. Moti~ ·~ 

vering som under 1 Ht. r~8. 

Skärmbildsfotografering (f). 

Mqmentet föreslås utgå då någon allmän skärmbildsfotogra

fering icke kor,1mer att verkställas under 1963. Ordning-s

nurnr et för följ ande tloment ändrat. 

til1 la.nµ skapsstyrels ens disp_ ~i tiori för tu berkulosbyrån. 
Anslaget 300 nr11k motsvara.'1.de 30.000 p;mk oförändrat. 

V. Kunlinge sjukstuga. 

Avlöningar. 

Anslap; 30.138 nmk. Ökning 337 .000 r,tlk eller 3.370 nmk. 

Arvodet för läkaren föreslås höjt till 80.000 gmk ~otsva

rande dem förhöjning sor:1 föreslagits för chefsläkaren vid 

centralsjukhuset under 4 Ht. II:l. Såsom nytt anslag har 

observerats 1.650 nmk för fjärrortstillägg med notivering 

som under J Ht. II:l. I öv~igt hänvisas till den allr;1änna 

motiveringen~angående lönejusteringarna. 

VI. Särskilda anslag. 

Bidrap, till avlönande av stads- och komraunalläkare (f ). 

Anslag 26.000 nnlk. Ökning 300.000 p;r.lk eller 3.000 nElk. Ök-" 
ningen r.1oti veras av förhöjda landskap sbidrag åt konrnunerna 

för läkarnas avlönande' till följd av den allmänna lönejus-

teringen. 

Bidra9 till avlönande av kommunala filälsosystrar (f). 
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Anslag 600000 nmk. Ökning 2.000.000 gmk eller 20.000 nmk. 

Inorn landSrn.pet verkar för närvarande 10 kornrnunala hälso

systrar. Tiå tidigare anslag på grund av inträffade lön~för-

hö jningar synes otillräckligt och då från 1 januari 1963 

lönerna ytterligare justeras föreslås ett tillägg orn 

20.000 nmk. 

Bidrag ti 11 avlönande av komrnunala barnnorskor (f). 

Anslag 60.000 nmk. Ökning 2.000.000 grnk eller 20.000 nrik:. 

Inom landskapet verkar för närvarande 8 kommunala barnrnors. 

kor. Med rnotivering som under 4 Ht.VI~3 föreslås anslaget 

höjt varvid beaktats att antalet ålderstilliigg för barn

t1orskcr> na är större än för hälsosystrarna. 

VI:5. Bidrag till avlönande av kornmunala hälsosystrar- och ba.r-n

rnor·skor (f). 

Anslag · 20.000 nmk eller 2.000.000 gr:.ik föreslås oförändr'~~-' 

enär de kor;munala hälsosystrarna-barn:c.1orskornas anta:L för 

närvarande endast är två. 

· Bidrap; för upprätthållande av Grelsby sjukhus (f). 

Anslag 200·.000 nak. Ökning 3.300.000 gmk eller 33.000 nr;lk. 

Landsk apsbi draget för Grelsby sjukhus' underhålls- och 

driftskostnader uppgick för år 1961 till 19.091.018 nark. 

På basen av sjukhusets budgetförslag för år 1963 beräknas 

landskapsbidraget stiga till 20.100.000 gilk eller _201.000 

nr.lk. Tiå utgifterna under r;1onentet avse landskapsbidraget 

för år 1962 torde det föreslagna anslaget vara tillfyllest. 

Kostnaderna för landskapets platser i Grelsby sjukhus (f )~ 

Anslag 24. 500 nr:.lk. Ökning 250. 000 gmk eller 2. 500 nr,lk. 

Tiet sa1~11mnlagda beloppet av vårddagsavgiften och tilläggs

avgiften utgör för närvarande 850 mark per vårddag raen 

föreslås i Grelsby sjukhus budgetförslag för år 1963 höjd 

till 950 mark varför den beräknade kostnaden för landska

pets platser förty blir 7 x 365 x 950 = 2.427.250 gmk el

ler 24.272~50 nLL'k:. 

Understöd åt kornrnuner för deltagande i anläggnings- och 

driftskostnaderna vid Grelsby sjukhus. 

Ansil.ag 15. 000 nr:.lk. Anslaget, sor,1 på grund av r.J.otion därora 

i landstinget intogs i 1962 års budget föreslås till oför

ändrat belopp, 1.500.000 gulk eller 15.000 n11k, 

Understöd åt kommuner för deltagande i driftskostnaderna 

vid Ålands centralsanatorium. 
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Anslaget 15. 000 nok oförändrat. Motivering so rJ. under 

4 Ht.VI~8. 
Ht. VI~ 12. Bidrag ti 11 avlönande ~. koQ__~nern§;s §?kolläkare och skol

tandläkare .. (f) e._ 

Ahslag .123 .aoo nok:· ö~~P» ... ~~ .,OQQ-·gr;lk eller_)....:....QOO nmk •. 

Enligt direktiv frän nedid.nalstyrelsen bör saratliga elever 

i medborgarskolans .sista klass läkarundersökas i samband 

rn.ed yrke svät::,ledningen. Kostnaclerna härför erläe;gas i förs

ta hand av vederbörande kor::n:aun, sou är berä,ttigad till 

understöd ur landskapsmedel för undersökningsavgifter, 

vilka utgör 500 gmk per undersökt elev. Med beaktande här

av och även utökade utgifter för Mariehauns stads skollä~ 

karverksarJhet föreslås tillägget om 3.000 nmk. 

4 Huvudtitelns slutsum1ia~ 

Ordinarie budgeten för år 1962 214.630.200 gD.k 

I tillägg 1962 

Budgetförslag för år 1963 246.383.300 gmk eller 2.463.833 
nmk 

Ökning 31.753~100 g11k eller 317.531 m:Jk. 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväs_ep.de!_~ 

I. Ålands l~~eum~ 
Avlöningar. 

Ans lag 326. 560 nnk. Ökning 2. 7 32. 700 gnk eller 27. 327 nhlh 

Redan vid uppgörande av budgetförslaget för år 1962 förelåc 

en regeringsproposi tian ned förslag till or;1bildning av gytJ.-· 

nastiklärartjänsterna vid statens läroverk till yngre lek

torstjänster i gynnastik. Då förenäonda förslag även skulle 

föranlett raotsvarande ändringar vid Ålands lyc eum reserve

rades 9 i avvaktan på propositionens slutliga godkännande 9 

anslag härför under lönejusteringar. I januari detta år 

godkändes propositionen ned verkan från den 1 februari 

varför från sagda dag €YrJilastiklärarnas löneförmåner utgått 

såsom för yngre lektorer. Med anledning härav har landskaps- ' 
·11!,, styrelsen indragit de tvenne gymnastiklärartjänsterna vid 

1.1 .. lyceet och i stället inrättat tvenne nya yngre lektors-

t jäns ter i gyrmastik. 

Arvode för kanslihjälp har enlie;t hittills gällande nor-

mer erlagts ned 6.000 L.iark per klass och år. I statsverks- , , 
·I 

propositionen för 1963 föreslås emellertid inrättande av 
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e. o~~ ~yråpi t!'ädesbef attningar i löneklass A 6 även vid 

skolo~ sbfil icke är dubbelskolor, förutsatt att vederbefande 

skola~ \:;;levantai uppgår till L.linst 500 och antalet kl~ss~r 
ti11_14-24. Då Ålands lyceum från och med föregående"l~-~år 
arbetai- med dubbel nellanskola och ävon i övrigt uppnEt;r övan'1t 

n~1~µidå st;rleksordning förosl~s inrättande av en kan~libi-. -.~ .. . . ' 
'·'' ' -. . : ,, 

träd~f(f; jä,~st ned årsarvode e:n~:i.gt löneklas s A 6, varvid :-\ 

ati~lagGt för kanslihjälp skuii.8 utgå. Övriga förhö jninga:b 

tinder nionehtet föranledas av ~ön allrJänna lönejuster:ingert. 
' ' . 

UpIJi'atthållande av parall8-~~~1_a'.8ser (f). 

jµJ_si,a,g 51.)25 ~JJnling 8§.5. 940 gmk eller 8. 859 t,~O hnk. 

Ölnrlngen föranledGs fräEIB t av att nornorna för ti1u.:.. och 

överti1mrvoden har höjts. Rektors arvode, som utgår r.1ed 

beloppGt av ett veckoti1mrvode per klass utöver 8 klasser 

blir i enlighet därued höjt. Vaktr;1ästarens arvode~ sam li.__ 
kaså beräknas per parallellklass, föreslås i enlighet med 

statsverkspropositionen höjt från 2.200 mark per kias~ 
t211 2.500 eller för 9 klasser under år 1963 tiil 22~500 
mark E10tsvarande 225 nr.ik ~ 

~--I_d. . UnQ.ervisnihgsEtat~n;-iot 9cl;l q:L,bliotek (f). 

iAJl;sl af~ .S.• 9,?0 nr;lic. Öwkhing 32?föOO gr:1k eller 3. 250 m~-·- ,,,, 

Otidsonliga och trånga lokaliteter har tidigare 011ö jlic;gjort , 

nyanskaffningar i fråga or;i undervisning snaterial ,_ vilket 

varit till stort 110n för undervisningen. Det vore därför av 

vikt att återhänta vad som tidigare av nödtvång blivit ofter-f 

satt o I ansoende härtill föroslås 6 o 280 nElk för konplette-

ring av ur.d orvisningsr:.mterial 11edan för biblioteket och för 

elevernas böcker reservoras 20670 nm.k. 

~--~I~~..:::..5, Värr.;io, lyse och vatton (f). 

An$Jag 32.750 nrak. Ökning 535.000 gm.k eller 5.350 nnk. 

Under år 1961 åtgick 2.858.000 r:iark under detta anslag. 

Sedan hela skolhuset efter on- och tillbyggnaden tagits 

i anspråk har ti~igaro anslag visat sig otillräckliet. Ök

ningen_ hänför sic; till största delen till kostnaderna för 

elströ11men boroonde på betydande antal nya ljuspu.nktor, 

olektri skt fläktsyst em r:i. fl. elektriska agg:cego.t. TTnncikatt

rtingsvis fördela sig kostnaderna på följande: värmo ca 

2.000.000, elströril ca 1.050.000 oi;h vatten 200.000 gnik. 

].l[aterial för undervisninp; i slöjd och huslig ekonor:.1i (f)_. 

Anslag. 2. 930 n'Glk. Ökning 53. 000 gmk eller 530 ntik · 

I 
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Motivering som under 5 Ht. I:J. 

I:7. Tryckningskostnader (f). 
i:::....;.~--

Ht. I: 11. 

A n slag 1.40_0 nmk. Ökning 10.000 gmk eller lOO nnk. 

Kostnaderna för tryckningen av årsberättelsen steg år 1962 

med 15. 000 ok varför en Llindre ökning är· moti Verad. 

Undersökning av elevernas hälsotillstånd. 

Anslag 1. 628 nmk. Ökning 97. 800 grak eller 978 nrnk. 

Enär, enligt r1edicnalstyrels ens dir8ktjv, samtlicga elever 

vid läroverkens femte klass skall läkarund ersök_as för yr

kesvägledningens behov föreslås ett tillägg om 728 nrnk me--

dan resten av anslaget närmast avser täcka kostnaderna för 

de periodiska undersökningarn. 

II. Folksko1väsend~t) 

Fo:;l.kskolinspektören. 

F~ikskolinspektörens avlöning . 

.Ans,f~g;~;::i:t~·{80.nr~-,.,,, Ökning 464.000 gulk eller 4.940 nmk. 

Motiveras av den ~{~1äprta löne just_eringen. 

Arvode för f olkskolinsp0ktörens. s e41eslervikari e_:_ 

Anslag 600 nr.1k. Ökning 5 .000 gmk eller 50 nmk. 

Föreslås höjt med hänvisning till de för tjänstemännen 

beviljade förhöjriihgarna. 

Folkskolinspektörens resekostnader (f). 

Anslag 3.000 nrnk. Ökning 50.000 g11k eller 500 nmk. 

För att möjliggöra tätare inspektionsresor har L1otsvarand e 

anslag i statsverkspröpösi tionen föreslagits höjt va:t'f'ör 

momentet med enahanda nioti vering fö'reslås höjt. 

Hyra 18.:t; kl::tns lirurn i 

@s,l~g.,72.0 r;imk,• ~.kri,:l)1g ff(ÖOQ .. f3\4k 11eitft~.i.2b nql)tt 
Föreslås höjt på grtlnd av stegrade hyreskostnader i anled

nihg av överflyttning till ny loA:al. I anslaget ingår utgif

ter för städning och el-ström. 

Landskapsbid~~g för folkskolV~sendet. 

Mariehar~2_tad (f). 

Anslag 165. 000 nmk. Ökning 2. 500. 000 gmk eller 25. 000 n!illc. 
I 

Föreslaget anslag har 9 L1ed beaktande av de allmänna löne-

justeringarna1,beräknats på basen av 1961 års utgifter för 

stadens folksk9lväsende. 

T jänstBinnehavarnas vid folkskolorna på 

Anslag 860.000 nrak. Minskning 1.500.000 

Anslaget beräknat på basen av septeober 

'1,, 

i 
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beaktande av den all11änna löne justeringen sålunda 

6.745.642 x 12 + 6 % = 85.804".570 gmk eller 858.045~70 nmk. 

Understö .. ~sa~:s_lag för folkskolorn:8' på landet (f). 

Ansl ~€2. 40_0_: OOC_i::ir11k .·. Minskning~ '5. 000. 000 grilk eller 50. 000 

rn11~ Utgifterna under detta L.1011ent synes under 1962 bliva 

betydligt lägre än beräknat synbarligen beroende på att ti

digare variationer i förskottsbeloppen utjämnats. Dä
1
detta 

förhållande torde bliva bestående har anslaget? beräknat 

på basen av förskottsbeloppen för år 1962 föreslagits mins

kat ued 5.000.000 gmk, 

Extra u~erstö_~_för uppr§.tthållande av folkskol väsendet. 

Anslag 70. 000 nr.r~. J'fö.nskning 2. 900 .900 gwk eller 29. 000 nrnk. 

Slutligt bidrag för år 1960 uppgår ti 11 5. 508. 000 ulk. Oak

tat det till grund för understöden liggande riksnedeltalet 

ännu är okänt synes, med b-eaktande av viss ökning av belop

pet för 1960~ det föreslagna anslaget tillfyllest. 

Byggnadshjä~J2 åt land skor;.mmner för uppförande av folkskol-

. lokaler (f). 

Anslag 150 .. 000 nml;:. Minskning 3.000.000 gmk eller 30.0QO nr..lk 

Föreslås winskat då behovet av nya folkskollokaler synes 

oindpe än tidigare. Ur ansiaget avses även beviljas i land

skapslagen 0111 allmänna bi,bliotek (8/62) 7 § 1 mo1'1. förut-

satta understöd för anskaffning av i folkskolbyggnader in

rymda biblioteks- och läsrum. 

Ht. Il: 10. Extra byggnadsbidrag åt fattiga och glest befolkade kor;1mu

ner för anskaffande av folkskollokaler (f ). 
------~--,-~.,. ---~ 

Anslag 40. 000 nrnk. Minskning 1. 000. 000 gr.lk eIJ._er 10. 000 nr:ok -··-· -·--.,~~'.'"."· ,-.·~. · •... - - . 

Motivering. sora under· 5.-.~-·TI~9. 
__ ....... ---~-:-'·."'." ::._~·---1 -- . '' 

Särskilda utg~f ~~r :fQ:r: folkskolväsendet. 

Extra a~bets~raft. (f }._ 

Anslag 2. 410 ~mk_. Qk:rµng .. :,61. 000 gmk el~er 610 n_i:::lk. 

_ Tidigare anslag upptaget i tilläggsbudget för år 1962 avsåg 
. . . . . . 

. icke avlöning för helåfsanställnihg. För den halvtidsanställ 

da kansli bi tcädestjänste;n$ avlöning under hela året 1963 

. föres}.ås förhöjning med 6'1.000 gmk. 

III. Ålands sjöfarts läroverk:: . 
--"'--~~---~-·~·-._... ____ _ 

Avlönil}ga;r.., ~ --- .. -.~ ....... ,~. 

Anslag· 116.~·S1L~E1k:. Ökning 2.968.l~Q.Q P.;nl!L2ll~Lg_2~E?~~~ nrnk_::. 

Förhöjningen föranledes till största delen av den allraänna 

l.onejusteFingen. 
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I riket har, räknat från den 1.10 1962 ~ det tidigare rek:f: 

torsarvodet slopats och i stället utgår rektors lön enligt ~. 
en löneklass som är två löneklasser högre än el je st gällan-1\'i 

I 
de. Motsvarande omreglerin5 föreslås för Ålands sjöfarts- I 

, I 

läroverk. ' 

Avdelningsföreständaren vid maskintekniska avdelningen 

föreslås erhålla en motsvarande kompensation genom förhöj-· 

ning av årsarvodet till 48.0QO gmk eller 480 nElli:. På grun_d 

av förhöjda kommittearvoden föreslås anslaget för rådgivan-
11 

de kommissionens arvoden till 60 .,OOÖ gmk eller 600 nrlk. 

Tjänstgörings-· och timarvoden (f): 

Anslag 73.994 nrJ.k. Ökning ·2.365.JOO.grJk eller 23.653 nmk. 

Motiveras närr.Jast av den allmänna lönejusteringen. I ans la-' 

get ingår medel för par3llellavdelning i navigationsskolan 

för såväl vår- som höstterr;iinen. 

Skepparskolan. 

Anslag 9.248 rn1lli:. Ökning 264.730 gr"1k eller 2.647:30 nuk. 
-1 

Anslaget observerats för den händelse skepparkurs kan anord--
1 

nas under varter1linen. Förhöjningen L1otsvaras av den allLlän-'\ 

na lönejusteringen. ,\ 

Ht. IIIg5. Undervisningsmateriel och bibliotek. 

Jlt_. III: 7, 

Ans lag 4. 400 rn;lk. Ökning 40. 000 grak el ler 400 n1lli::. 

För navigationsavdelningens behov Löreslås 2.400 nmk varav 

900 nuk utgör en engångsutgift för inköp av ackur;:mlatomr 

till radiotelef onen då de nuvarande 7 år gamla är i det när

maste förbrukade. Såso11 koraplettering till tidigare anskaf

fad fysiksats för undervisning i raekanik föreslås inköp av 

fysiksats för undervisning i radioteknik för en kostnad om 

750 nmk. 

Fpr ruaski.ntekniska avdelningen för~slås 2 .000 nmkvarav 

såsom; engångsutgift 500 m;:i.k för anskaffning av tavlor och 

uppraontering på dessa av för ·undervisning lämpliga raaskin

armature:r, soo under årehs lopp donerats til1 avdelningen. 

Tryckningskostnader (f). 

Anslag 1.500 n1IB:. Ökning 30.000 gr1k eller 300 n1lli:. 

Föreslås höjt då tidigare anslag synes otillräckligt på 

grund av j_nträffade prisstegringar. 

Underhåll av byggnader~ 

Anslag 1 .. 500 nmk. Ök;ni:ng_50,000 gElli: eller 500 nrnk. 

Då bl.a. konstaterats sprickor i byggnadens rappning och 

I, ,, 

\: 

\': 

1! 

\! 
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läckage vid huvudingången erfordras för reparationskost

nader utöver det norLlala ett tillägg OQ 50.000 gLlk: eller 

500 nmk. \ 

Specialföreläsningar (f ). 

Anslag 500 nLlk. Ökning 10.000 gr:lk eller 100 nrak. 

Med beaktande av höjda föreläsningsarvoden synes tidigare 
I 

anslag otillräckligt. 

Ht.III:l6. Radiotelegrafistkurs (f). 

Anslag 23 .000 nmk. Ökning 1.350.000 gLlk: eller 13 .500 nr.lk:. 

För närvarande pågår en radiotelegrafistkurs, som vidtog 

den 1 septeTllber 1962. Denna kurs fortsätter under vårter

r;1inen 1963. Då behovet av radi.otelegrafister är E1ycket stort 

planeras en ny kurs från hösten 1963 vilket beaktats vid 

beräknandet av anslaget. 

Ht. III ~ 17. Kurs i kyl teknik ( f). 1\1or11entet nytt. 

Anslag 1.500 nr"1k. -c:1otsvarande 150.000 giilk. Engångsanslag. 

I waj 1961 anordnades vid rnaskint ekniska avdelningen en 

kurs i kyl teknik ow.fattande 60 tirJLiar. Då intresse för och 

behov av en ny kurs synes föreligga planeras en kurs i naj 

1963. Anslaget avser täcka föreläsnings- och andra kostna

der i sm1band därmed. 

IV. Ålands sjöu.mnsskola. (Kapitlet nytt, tidigare 5 Ht. 

III:l7. 

Avlöningar (tid. 5 Ht. III~l7 a). 

Anslag 49.960 nnlk:. Ökning 415.100 gnk eller 4.151 nuk. 

Lärarvakanserna äro fortsättningsvis upptagna till det an

tal son erfordras -a:å skolan kor.me i fullt arb0te. Förnär

varande är er:1ellerti d endast ekonomiavdelningen i verksamhet 

ned en arbets- och en yrkeslärare. 

De övrie:·a koJ.1u.ier att besättas i den r;1ån verksarJ.heten vid 

de andra avdelningarna fordrar. På grund av erfarenheten 

från sjöw.ansskolan i Åbo föreslås dock oubildande av den 

ena lärartjän:ten i yrkesämnen (A 23) till en yrkeslärarbe

fattning (A 19). 

Rektors arvodet son hittills varit 27. 000 oark i raånaden 

föreslås ned beaktande dels av inträffade lönejusteringar 

dels av att skolarbetet ännu icke kunnat Vidtaga i full 

utsträckning utgå sålunda att grundarvodet utgör 30.000 

r;iark i Llånaden och för varje avdelning soTJ är i arbete 
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utgår ett tillägg wotsvarande ett veckotinarvode för lära- 1

1

\j
1 

ren i yrkesäLmen (A 23), vilket från 1 januari 1963 beräk- 1[1111

1

1 

nas till ca 3.000 mark i månaden. Höjningarna i övr_iet grun-
1

1:

1

':

1 

dar sig på de allnänna lönejusteringarna. · \ J1 
Tjänstgörings- och tiraarvoden (f). (Tid. 5 Ht. III:l'ib). \:i: 

~ ' .\. i "-'' 

Anslag 37.560 nnk. Ökning 956.000 gtik eller 9.560 nnik:. 

Anslaget är baserat på en uppskattning av tit1lärarbehovet 

41ed hä.nsyn till att extra-ordinarie lärare Iaåhända icke 

står att få. Extra personal kan även bli nödvändig under 

de interinistiska förhållanden 'skolan arbetar under . 

.Anslaget för direktionsarvoden föreslås ned r.aotivering son 

under 5 Ht.IV:l höjda. 

Städning (f). ~ouentet nytt . 

.Anslag 1.930 nmk. Monentet har tidigare påförts 5 

Föreslås för städningsarvoden 1.500 nrik och för rengörings~ 

mGdel 430 mak. 

Hyror (f ). (Tid. 5 Ht. III:l7 c) • 

.Anslag 25.800 nmk. Ök;ning i.020.000 gmk eller 10.200 nmk. 
I 4 

Sedan landskapsstyrelsen upphyrt nya undervisningslokaler 

i firma Consas nyuppförda byggnad beräknas hyreskostnaderna 

stiga till sammanlagt 25.800 nnik: i året varav 15.000 nmk erJ! 

l~gges åt Consa, 4.800 nmk åt Sjömanshemsföreningen och 

6. 000 nmk föl:' elevinternatet åt Ålands turistförening. 

Bränsle, lyse, kraft och vatten (f).(Tid. 5 Ht.III~l7d). 
i 

.Anslaget 9förändrat 2 5.500 nmk n101{svarande 550.000 gnik:. 

Råvaror och v~rktyg (f). (Tid'• 5 Ht. III ~l 7e). 

Anslag 18.ooo nmk. Ök:tiug 300.000 p;mk eller 3.000 nmk: • 
. , 

De tidigare två undermomenten under( anslaget för undervis-

ningen 5 Ht.III:l7e har för närmare överensstämmelse mGd 

övriga läroinrättningar spjåTu::ts upp i tvenne skilda mcment 

5 Ht.IV~6 och 5 Ht.IV:7. 

Under förut sättning att maskin ... och däcksavdelningarna kom

me att vara i verksamhet i full utsträckning erfordras be

tyande mängder råvaror och verktyg varför anslaget med an-

I ,, 

seende härtill föreslås höjt. 11 

Bibliotek och undervisningsmateriel. (Tid. 5 Ht.III:l7e) . 

.Anslag 8. 000 nu.ik:. Minskning 200. 000 gLJk el ler 2. 000 nmk. 

Utgifterna under detta moment har efter senaste verksamhets

år bättre kunnat överblickas i anledning varav sänkningen 

----~-~----====---====--~~-=--
-~-
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föres:i].ås ~ 

Expensmedel (tid. 5 Ht. III:l7 f). 

Anslag 4.500 nmk. Ökning 300.000 gmk eller 3.000 nmk. 

I 

I I 

1111 

Il! 
:111 

'i 
!1: 
''I 
~ 11 

I 
: ~ 
:',i 

Då det tidigare anslaget varit \otillräckligt och: då det 1

1 

uppkornr.1it en mängd utgifter i s~mband med denna skoi.verk·sam \Il.i'! 

het, vilka tidigare icke kunnat förutses föreslås anslaget 

höjt med 300. 000 gmk eller 3. 000 nrnk. · J 

Inr;1ontering a,ch reparation av lllaskiner och inventarier 

underhåll av lokaler •. Momentet nytt. 

I 

samt 

Anslag 5.000 nmk Iilotsvarande 500.QOO gwk. Under rnorJ.entet har 

nödigt ansl,ag observerats för cre·-reparationskostnader sor;1 

enligt ingångna hyresavtal bör bekostas av sjörnansskolan 

vartill kommer särskilda kostnadGr i samband r,ied raaskinan- ,; 

skaffningar, vilka kostnader i detta skede är svårberäkneli

ga och beroende av skolverksamhetens omfattning. Motsvaran

de anslag för yrkesskolan har tidigare observerats under 

5 Ht.IV:8. 

Ht.IV:lO. Tryckningskostnader (tid. 5 Ht.III:l7g). 

Anslaget oförändrat 2. 000 nr;lk e1ler 200 .000 gt'lk. 
-· _ _,~~--- -

Ht.IV:ll. Elevernq,s kost och logi (f). (Tid. 5 Ht.III:l7h). 

Anslp.g J~rOOO nr:ik. Minskning 600.000 gmk eller 6.000 nmk.-
. "'• . .,,.,_,..,_... -··· ,.,.. . . . .... . .. ... . . iti: ··-· 

I enlighet med ekonoL1ieföreståndarens vid sjör;iansskolan. på 

basep av innevarande års utgifter utfprd
1
4 beräkningar tor:de 

anslaget för utspisningsköket kunna sänkqs med 750.000 gLlk 

eller 7 .!)00 nr.lk w.edan tidigare anslag för internatets om

kos tnade:r v:i,s at sj_g otillräckliga varför ihär före slås eri. 

en h9 jni~g med 150. 000 grnk eller 1. 509 m;:Jlc • 

. IV: 12. Först.a-hji:~lputrustning. Momentet nytt: 

Anslag 100 nmk eller 10.000 gnlk. 

Föreslagen utrustning föreskrives för skol,or med praktisk 

und ervi s nin g . 

Ordningsnuwren för följande kapitel har ändrats. 

V. Ålands yrkesskola. 

Det under uppförande Yarande nya skolhuset för Ålands yrkes

skola beräknas kunna tagas i användning från höstterminen 

1963. Detta innebär, förutom annat, att unäervisningen från 

sagda termin kan upprätthållas i den utsträckning och med de 

avdelningar la+:i,dskapslagen o~ yrkesundervisning den 12 

april 1962 förutsätter ävensom att elevbespisning kan ordnas. ' 
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5 Ht. { 
Tillkomsten av det nya skolhuset föranleder dock icke stör' 

re ändringar i budgeten som i huvudsak följertidigare upp

ställning, givetvis med beaktande av anslag för f.öreslagen: 

ny lärar- och annan personal samt elevbespisningen. Såsom ' 
• I 

av de särskilda momenten framgår bar kostnaden, som hänför 

sig till verksamheten från hösten 1963 upptagits för 5 må

nader. 
·,·;··;-J.1o J •••• 

Aylönine;ar. 

Af!.S J.\3.g lE) 5 . 46 8 nu1k •, Ökning 3. 393 .100 gmk eller 33. 931, nmk. 

Förutom av· den allmänna lönej11steringen och av inrättande 

av nya vakanser, varom nedantä.rmare redogöres, föreslås'föl 

jande arvoden höjda: 

Bibliotekariens arvode, sol'.i1 hittills varit 82.800 gr;1k 

föreslås med hänvisning till företagna justeringar av 

tjänstemännens löner, höjt ti
1
11 86. 400 grJ.k eller 864 n11k. 

I anslutning till beräknat ökat antal elever föreslås 

skolläkarens arvode höjt till 90.000 grnk eller 900 nLlk. På 

grund av höjda sammanträdesarvoden föreslås anslaget fbr 

direktionens arvoden till 150.000 gmk elJer 1.500 nmk. 

I enlighet r;1ed de bestämtuelser, som från den 1.10 1962 

fastställts att gälla i riket föreslås det tidigare rektors~ 

arvodet slopat och för rektorsuppdraget skulle i enlighet 

därmed erläggas avlöning enligt en löneklass som är två 

klasser högre än eljest gällande för vilket anslag observe

rats såsom ett rektorstillägg. För bättre överensstä1111else 

med övriga skolor har anslagen under momentet grupperats ou. 

Ålands yrkesskola atibetar för närvarande tied följande fasta 

avdelning ar: 

1) en bil- och motoravdelning ned en 3-årig kurs för bilme

kaniker och en klass per år; 

2) en fartygselektrici tet~avdelninc ned en 1-årir: kurs: fon:· .. -

fartygs.elektriker. 
·i 

3) en handelsavdelning med en 1-årig kurs för försäljare-
I 

kontorister. 

4) en metallarbetaravdelning 

I 

I 
med en 2-årig kurs för metall-

arbetare och två klasser samtidigt; 

5) en sömnadsavdelning r;ied en 2-årig kurs för yrkessömmers-
I 

kor och en klass per år. I 

Enligt förenämnda land skapslag on yrkesund ervisning § 7, \ 

skall.vid Ålands yrkesskola finnas åtminstone metallarbe:ts-
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maskinreparations-, elektricitets-, husbyegna_ds- och trä- ~11'i1 
bearbetnings-, sömnads- och närings ekonomiavdelf1ingar, i !!! 

enlighet varmed föreslås följande nya fas ta avdelningar :
1

\i\

1

: 

från och med höstterI:Jinen 1963, nämligen I 
1) en träbearbetningsavdelning med en 2-årig kurs för snic~ ! 

kare- båtbyggare- tim11ermän och en klass under hös ttermi-

nen; 
2) en avdelning för huslig ekonomi L.1ed en 2-årig kurs för 

kokerskor och en klass under höstterminen. 

Pågrund av förefintliga behov föreslås följande tillfäl

liga aftonkurser~ 

1) en kurs vid bilavdelnhgen omfattande 60 timmar under 
- .-.-· 

hö stterm_i,_n_§!!. Kursp.rograramet fasti;;il@.s, sen~:r-(j ~~ · 

~) en. ~.1:-:.$,V..\-'!J$pingS.kttt§ otxfattande 9o tirrJ.11e:t' vid raetallar'"' 
betaravdelningen under höst±erminen, 

3) e~ gassvet~pP,ir;\€s,kU:rs oraf attande 12Ö timmar vid metali

arbeta:ravdelnlngert under vårterraineh; 

4-7) fyra nybörjarkurser i maskinskri vning a 75 timuar vid 

handelsavdelningen, 2 under vardera terminerna. 
8) en fortsättnin13:skurs i maskinskrivning OTill'ä.b"*'=..,_ao 50 

tit1raar vid handelsavdelningen under höstter11inen; 

9) en kurs i husbehovssö·nnad omfattande 180 timmar vid sö11-

nadsavdelningen. Kursen arbetar båda teruinerna. 

10) en kurs i industrisömnad omfattande 75 timmar vid söm

nadsavdelningen under vårterminen. 
I anledning av förestående kursprogram samt med beaktan

de av behovet av övrig personal föreslås inrättande av föl

jande årsarvodesbefattningar från den 1 augusti 1963~ 

Avdelnine; för huslig ekonomi: 1 yrkeslärare, lkl A 19 
Träbearbetningsavdelningen: 1 -"- " A 19 

Elevbespisningen: 1 föreståndarinna-kokerska lkl A 9 
-"- 1 köksbi träde " A 2 

Övriga~ 1 vaktr::iästare-eldare-gårdskarl " A 8 

2 städerskor 

1 städerska-tvätterska 

" A 2 

" A 2 

Då i detta nu osäkerhet ännu råder,huruvida fartygselek

tricitetsavdelningen skall kvarstå på yrkesskolans prograra 

eller eventuellt överflyttas till sjöuansskolan, har anslag 

för nuvarande yrkeslärartjänst (A 19) vid fartygselektriCi
tetsavdelningcn upptagits för endast 7 månader och föreslås 
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___;.._• 'I 1.11 

i fall av förenämnda överflyttning slopad och. i dGss stä11:1:l[1ll 

skulle i~rättas en befattning såsor~1 lärare i. yrkesäl1men 1
1
Jlt1i[ 

(A 23) vid en eventuell landelektrikeravdelning. I. fall av 1 1I 'ill 

oförändrat förhållande toref'e anslaget för läraren i yrkes- 1

1

1

1

/i.)[• \,!, ,,, Il 
ämnen kunna utnyttjas för yrkeslärarens vid fartygselektri{l1,[11

•1\ 

ci tetsavdelningen lön. 1

,\\f,
1

\ \!
1

\ 

Vid fastställande av de nya vakansernas avlöningsklas-
1ll 11

1f 

ser har följts gällande norraer för c entralyrkesskolor. V'is~~i I l:.111 .. 

serligen är städerskor och tvätterksor vid statens yrkes- [
1

1

1 

\IJI 

skolor icke anställda med arvode enligt löneklass men väl !,\: j[i 

vid övriga läroinrättningar. Landskapsstyrelsen har ansett t1

1

1

1
,

1

[11 

d~t ändamålsenligt att förfara på föreslaget ~ät:. För vakt:ld 

nastaren--gårdskarle;n har obf:)erverats anslag for overtids- ;1:1
1

1·
111 

och söndags arbete. Ekonolllens lön har hittills varit lä,gre tl I 

än vid centralyrkesskolor ·och kommunala yrkes skolor i riket[\\ 
1 

Då skolan nu kommer att arbeta i. full utsträckning och så-- \!I ! 

1!:,11 lunda är fullt jämförbar med förenämnda skolor, föreslås 

att ekonomens lön höjes med två löneklasser från A 16 till 

A 18. 

För yrkesskolans nuvarande kanslist-kassörska föreslås 

på grund av merarbete i samband med utvidgningen en löne

klassförhö jning från A 7 till A 8 räknat från den 1 jamrn· · 

ri 1963, eller motsvarande löneklassen för kanslibiträdes

befattning vid statens centralyrkesskolor. 

Elevernas flitpengar (f). 

Anslag 9.500 nmk. Ökning 200.000 gµlk eller 2.000 nrnk. . .. ' . 

törhöjning på grund av ökat elevantal och dä eteverna i 

tluwd.sak beräknas utföra flyttningen til'.L nya skolhuset. 

Städ.n:Lng .• ~(f )•. '.kubriken ändrad~ 
Anslag 5.760 nmk. Ökning 24.000 gmk ell~f g4o nmk. 

( 4 

Momentets rubrik har ändrats då kostnaderna för eldning 

hänförts till 5 Ht. V:9 1 Därefter har momentet spjälkts upp 

i två undermoment av vilka anslaget för löner beräknats för 

tiden 1.1 - 31.7 1963 med hänvisning till 5Ht. V~l. 

Råvaror och arbetsredskav \f). 
Anslag 68.12~ nmk. Ökning1 3.2~2.300 gmk eller 32.123 nmk. 

För nuvarande avdelningar har icke observerats anslag ut

över normala anskaffningar. Förhöjningen kommer på de nya 

avdelningarna, varvid noterats att fråga är om ansk3ffning 

\,\', 
"I 
1, 

!'.' 
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av grundmaterial som tidigare icke finnes men erfordras 

för ändamålsenlig undervisning. 

Tryckning skos tnader (f). 

Anslag 1.050 nmk. Ökning ~0.000 grnk eller 300 nmk~ 

Förhöjningen motiveras av ~e nya avdelninr,arna. 
i;:~an~wed.ef:·-_- .~. - -----·-·· ····- .,.. · 

Aµslag 81603 J:tmk,., bk,ning 323.JOO grrµc eller 3.233 nmk• 

Itinahanda mötiveribg som under 5 Ht. V~ 5. 
Pnde;ri{i§nipgsn1ate.ri~l. (~idb mam4 5 Ht. V~7 föreslås upp .... 
delat på tvenne moment~ 7 mom• Under~isningsmateri~l obtl 

8 mom~ Bibii~Gk, 
Ans,,lag i2~300.pn1fc mo.tsvarande l.23ChbOO gm.k. För de n;ya 
avdelningarna har förutom det egentliGa underVisrtingsma

terielot medtagits nyanskaffning a~ läroböcker, ritverk

tyg, räknestickor och åskådningsmateriel såsom filmer och 

planscher. En fysikutrustning om 3.000 nmk erfordras som 

komplettering till den nuvarande utrustningen 

Bibliotek. Momentet nytt enligt motivering under föregående 

moment. 

Anslag 4.000 nrnk motsvarande 400".000 gmk. Avser nyanskaff

ningar av läroböcker och facklitteratur samt inbin<lning. 

Sammanlagda ökningen för 7 och 8 mom. utgör 7. 810 nrak eller 

780.000 gmk. 

Ordningsföljden för de följande momenten har ändrats.: 

5 Ht. V:9. Inmontering och reparation av maskiner och inventarier samt 

unde!r-håll av lokaler (f) • 

. Anslag 9.828 mnk. Ökning 492.800 gmk eller 4.928 nmk. 

Ökningen motiveras med kostnaderna för flyttningen av 

verkstädernas utrustning ti-11 nya skolhuset. 

5 Ht. V:lO. Hy~a, bränsle, lyse, kraft oc,Q.vatten_Llj_. 

Anslag 46. 206 nmk, Öknin~ 1. 520. 600 grnk eller 15. 206 nmk. 

Hyra har beräknats för de flesta nuvarande avdelningar till 

och med september 1963. 

Därutöver har i anslaget för nya skolhuset upptagits, 

för bränsle 15.600 nmk, för elström 3.860 nmk och för 

vatten 620 milk. 

----~V.;....;;.;:l~l;:;.;;_. Elevbespisningen (f ). Momentet nytt. 
Anslag 12.800 nmk eller 1.280.000 gmk. Sedan det nya skol~ 

huset tagits i bruk beräknas elevbespisning kunna ske di::ir 
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1111. i I 
5 Ht. 11'ili'I 

å ''tt 'd t d k 1 . 'k t f" f" .. 
11

'1
11

1

11 

p sa som vi mo svaran e s o or i ri e , va~ or or an-- ll:'i\:::li! 

damålet observerats ett anslag om 12. 800 nmk varav för mat-1
1

1y
1
1

1 

1

111' 111 

varor beräknats 9.950 nmk och för servis r:i.fl. hushålls- 1\1.~1: 
I , 

artiklar 2. 850 nmk. Elevernas., bespisning förutsättes vara 111111, 

avgiftsfri medan för lärarnas måltider observerats mot~ i,!, 11 

11 111 svarande inkomst. 11 !,, 

I' I 

·'11 ! il 
i': I 
Il i 11 

Ordningsnumren på följande moment ändrade. 

Elevernas hälsovård 2 förstahjälpsutrustning (f ).Momentets 
1: .. 1'11 li '1 

(11 .1,11 

\

il. :.1.I 

rubrik ändrad. 

Anslag 1.827 nmk. Ökning 157.700 gmk eller 1.577 nmk. 

För effektivare hälsovård bland eleverna föreslås ett be-

lopp motsvarande 15 mk per elev vartill kommer kostnad för 

normal förstahjälpsutrustnhe. 

Till ·1andskapsstyrelsens disposition för yrkessholau. 

Anslag 6 .. 000 m:ik. Ökning 150. 000 gmk eller 1. 500 nmk. 

Förhöjningen föreslås såsom en engångsutgift för täckande 

av kostnader i samband med invigning av det nya skolhuset. 

VI. Ålands folkhögskola. 

Bidrag till Ålands folkhögskola (f ). 

Anslaget oförändrat eller 98 .000 nmk motsvarande 9 .Soo~·ooo 

grn.k. Det normerrode anslaget för 1961 utgick raed 9. 218. 503 

mark, varför anslaget föreslås oförändrat. 

VII. Ålands lantmannaskola. 

Avlöningar. 

Anslag 34.972 nmk. Ökning 916.592 gmk eller 9.165:92 nmk. 

Förutom förhöjningar föranledda av den allmänna lönejuste

ringen föreslås ifråga om arvodena vissa ändringar. Sålun

da har i enlighet med gällande nya bestämmelser angående 

föreståndarens arvode, liksom för rektorer vid andra läro

anstalter, föreslagits att för föreståndaren skall utgå 

lön med en lönoklass högTe än don eljest gällande, varför 

arvo<let i dess tidigare form slopas. För ändamålet har så

som särskilt anslag upptag:'.. ts 684 nmk. 

Tidigare har i anslaget f'.)r kosthållerskan jämväl ingått 

medel för semestervikariatsarvode. För tydlighetens skull 

och i·överensstämmelse med budcetoringen för övriga arvoden, 

har anslag för semestervikarie särskilts och intagits un

der skild rubrik. Enahanda förhållande gäller gårdskarlens 

arvode. Då kokerskorna vid lantmannaskolan och kvinnliga 
hemslö jdsskolan befunnits i stort ha jämbördiga arbetsupp-

\' I 

\
11:;1 
11,,1 

1

1

1 ',I\ 

1,.11.1.111 
1,1,1.I 
I i 

111,, 

i'I' I 
1
1' I 
li' 

" Il 
1

:

1 i 
:1 
!,1

1

1 ,, 
i'.'·' ,, 
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91S 111111 

I' 11 

5 Ht. I 11 

I il 
gifter har för dem föreslagits lika lön, vi,lken meci_, b,3~~.~41] 

de av den allmänna lön~justering~n och_;_~_ropu~jär.YJ1~I)--]13'~_)f;. 1'11 

lantnmnnaskol,8:!1-s kosthci.llerska foreslagi ts till 2til. 000 ,,'lil 

gmk elJ,e,:r 2~19,10 1
np1,k i, årE:t. Enligt den nya rikslagen för ·· 

1

1 

-- ·) '..... \., .:" ;__) ~: di' I 11 

.-18ll tbfil;ki31;~~R.PB:, ~fal \,-,I~'F~ _ 6 2/6 2 )· ifr lärar,na=b:e+ä:·~~~gade _, ·!1 

till semestarxik_ari ~ ~'arfö r 2rt's1'Ng' Härför o.bJs.erveJ;'.ats. , ._-, :' '~ u '. __ ; -· ,--: -~'-' ~.' + ,'-._ 
Värme oc h-:~~::--f;:f). ~~Ii:::r.2.r 

. --
Anslag 4. 900·-~. Ökning 25. ob60föiik. el ler 250 nmk. ----

Anslaget föreslås höjt då det särskilt under strängare vint-

~ar vi~at sig otillräckligt. 
--~~---- . - . -.~ .... 

5 Ht~ VIIg4. Uridervisningsrnateriel. 
;. l, 

Anslag 5.0.0 nmk. Minskning 60. 000 gmk eller 600 nmk. 

Ansl~get · f_öreslås minskat då behovet av nyanskaffningar 

icke ·i'0·~·törre utsträckning ::f..ij~e,:f!51nnes under år 1963. 
·:,:.···~·-··.. ·" _r --·-·-· 

5 Ht. VII g 5. CEX]:Jensmedel. ,,-, -

Anslag 1.400 nmk. Ökning 10.000 gmk eller 100 nmk.Tidigare 

anslaget synes knappt varför en mindre förhöjning föreslås. 

Ht. VII;6. Slöjdverktyg och verktyg för maskinhallen. 

5 Ht. VII g7, 

5 Ht. VII: 9. 

Anslag 600 nnik:. Ökning 20.000 gmk eller 200 nmk. På grund 

&V bl.a. kostna~sdryg reparation av skolans limpress har 

de planerade anskaffninc;arna icke kunnat företagas u~der 

år 1962. För att nödvändig komplettering skall kunna ske 

föreslås anslaget höjt. 
,Jis;rtr::. :n,, 

Direktionens resor och dagtraktamenten (f). , 
• • : •.,) t~' 

Anslag 1.100 nmk. Okning 60.wiOOO .~,mk eller 600 nmkLz.-
. ... . . ,, •. ,,,i. 

ÖkninGen motiveras av förliBjpa sain.manträdesarvoden. 

Underhåll av byggnad~r. 

Ansl_?.g 2".,400 nmk. Ökninp; 40. 000\ gmk ell.er 400 nrnk. Det .. 
ti dicare anslaget har varit oförändrat.under en längre tid. 

Då anslaget användes såväl för underhåll av skolan som lä

rarbos täderna .synes tidigare anslag ,på grund av stegrade 

underhållskostnader otillräckligt. 

VII;l2.Elevbespisningen (f). Momentet nytt. 

Anslag 1.520 nrn."k eller 152.000 f;Illk. Då enligt lag om lä-

roanstalter förlantbruk, huslig ekonomi och hemslöjd 

(FFS 62/62) eleverna vid dessa skolor i riket erhålla en 

kostnadsfri måltid om dagen föreslås upptagande av ett 

anslag för enahanda bespisning vid lantmannaskolan. Per 

mål tid beräknas kostnaden per el ev komma att ut@ ra 100 

gmk, eller för 11 elever under 138 dagar i52.ooo grn.k mat-
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5 Ht. 

svarande 1.520 nrpk. 

Ht. VII.:J_J.Förstahjälputrustni;ng. M0 mentet nytt . 
• 

5 Ht. 

Anslq.g 100 mnk eller 10.000 gmk. 

Föreslås med motivering som under 5 

VII:l4.Tryckning av hjstorik och matrikel. 

.Anslap, 1.000 nmk eller 100.000 grak. 

Ht. IV~l2. 

(Engångs utgift ) • 

) :1 

·11 

,I 
il il 

' 11 

I, 
. I! 

Ålands lantraannaskola fyller under år 1963 50 år. I anled:... :,,, ~ 

ning därav har skolans ledning planerat utgivande av en Il:', il 

historik och raatrikel. Tienna historik och matrikel skulle 111:: il 
omfatta ca 60 sidor i format A 5 och tryckas i 1.000 cxem:r-1\ li 

lar. Enligt införskaffade uppgifter beräknas tryckningskost\\I [ [\ 

naderna stiga till ca 100 .. 000 gmk. Under 3 Avd • .Ålands lant
11

\

1

'\', I 
mannaskola har observerats inkoLister från försäljning av i\,\':, 

historiken. '11 I i 

1J·1 
\ !, :1 

, I 11
1 

. :I 

Ordningsnumren för följande moment har ändrat~. 

Skollägenheten på Joraala gård. 

5 Ht. VIL15. Skollägenhetens utgifter (f). 

Anslag 39.000 nmk. Ökning 305.000 f;illk eller 3.050 nmk. "' 

Budgexförslaget för Jomala ::;ård är baserat på de planer, ,,(:\ 
:11 

som uppc;jorts för gårdens drift under år 1963 med beaktande 1

• ,;,l,i 
,,,. 

av den faktiska inkomst- och utgiftsfördelningen i lägenhe~ 1 ;11 
,jj 

tens bokslut för senaste bokföringsår. ' 1j! 

,1 
Lönekostnaderna för de arbetsavtalsanställda förväntas :i 

stiga varför ett bä.opp om 489 nmk reserverats härför. 11

1 

För förvaltaren föreslås en förhöjning av arvodet motsva ... \,,: 
I, 

rande den all11änna löne justeringen. ','\ 

Övriga löpande utgifter är även något högre än tid ieare. :,1, 
1' 

Anslaget 11.ar specificerat, följande utseende~ 1

\ 

Löner: Förvaltararvode 
.Arbetsledare 
Kreatur skötare 
Jord bruks arbetare 
Tillfälliga arbetare och 
övertidsersättningar 
Arbetsgivarens andel av 
folkpensions- och barnbi-
drags- samt pensionsförsäk
ringspremier 

2.970 
4 .. 540 
4~430 
3.900 

2.400 

951 
650 
489 

Olycksf allsförsäkringspremier 
Löne justering (förslagsanslag) -------

I 
'I' 

20.~3 



Övriga löpande ut
gifter: 
Växtodling: 

Husdjursskötsel: 

Skogsbruket 

84a. 
Handelsgödsel 
utsäde 

3.100 
600 

insekt- och ogräsbe
kämpning 
övriga utgifter 

Veterinär och mediciner 
seminering 
grisar och vitaminpre~ 
parat för dem 
kraft~ och mineralfoder 
tvätt- och desinfek~ -
tionsmedel 
övriga utgifter 

500 
900 

300 
300 

400 
3150 

200 
600 

Allmänna kostnader: Underhåll av byggn. 
underhåll av vägar 
underhåll av maskiner 
elström och flyt ande 

1.700 
600 

2.500 

bränsle 
för säkringar 
diver.se utgifter 

2.000 
500 
620 

Summa löpande utgifter och löner nmk 

/ 

5.100 

4.950 

700 

7.920 

39.000 
VIII Ålands kvinnliga hemslöljdsskola. 

5 Ht. ~7III: 1. Avlöningar. 

917 

Anslag 24.172 nmk. Ökning 386.800 gmk eller J.868 nmk. 

1.111 

I 

''I I, 

11 

i I .Il 
:,11. 

'i. 
I 
'1 

·1'1·.·,i. 
. 11 

11 

.

1

1i 

I 

Med beaktande av inträffa.de lönejusteringar föreslås före~ 

ståndarinnearvodet och arvodet för biträdande spånadslära~ 
rinnan höjda till 24.000 gmk eller 240 nmk:. Förhöjningen f 

I 
av kosthållerskans arvode föreslås med hänvisning till mol 

tiveringen under 5 Ht. VII:l. Ökningen i övrigt föranlede~ 
~I 

av den allmänna lönejusteringen. 

5 Ht.VIII:5. Direktionens arvoden och ~ese};?_~!~ader (f ). I 

Anslag 700 nmk. Ökningen 2_Q. 000 gmk: eller 200 nmk:, moti ve~ 

av förhöjda sammanträdesarvoden och ökat antal sammanträde 

5 Ht. VIII: 6. Resek:ost nader och sl~f?:!.~.§-k~.ame_nt~n .för föreståndarinnan. 

Anslag 100 ~'.!~~Jk~0g:__}. OQO gmk eller 20 nmk. 
Motivering som under föregående moment. 

5 Ht. VIII: 9. Elevbe~j.~~EUf). Momentet nytt. 

Anslag 1:,..§_Q_Q__nrnk motsvara~~.e 180.000 gmk. 
under 5 Ht. VII:l2. 

IX. Ålands lanthushållsskola. 

Motivering som 

Sedan landstinget i första tilläggsbudget för år 1962 

jat ett anslag om 3.000.000 mark för inköp av skolhus 

I I 
bevi\: 
jämt 



-84-, 

918 1l 11i 
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I
. 111 ,i!I 

5 Ht. Il 1:1 

inventarier för Ålands lanthushållsskola har landskapssty-l l'.1\1

1 

relsen med Sal tviks församling ingått avtal om inköp av 
1

1

11
1

:. 

förra prästgården i Sal tvik. Ehuru domkapitlet ännu icke Il,: 1

1

1 

1

1
1 ' 

slutligt c;odkänt köpet, vilket dock torde komma att ske, [1 ii 

har skolan från höstter11inens början vidtagit raed undervisJi[llj 

ningen i den nya skolbyggnaden. I anledning därav har ka- iil'\]
1 

pi tlets rubrik ändrats nedan budgetuppställningen därav i •

1

1.11 

övrigt icke ändrats i större utsträckning. l·I 

5 Ht o IX: 1. .. Avlöningar. 
'·.I 

\! !\ 

5 Ht .IX: 3. 

5 Ht. IX: 4. 

Anslag 20 .122 ntlk. Ökning 631. 800 gr:lk elk 6. 318 nmk. 

Föreståndarinnearvodet har höjts till 24.000 gnlk eller 
i 'Il 

240 1'11 

li il 

n11k med hänvisning till notiveringen under 5 Ht. VIII:l. f 
Ökningen i övrigt hänför sig till den allmänna lönejuste- 1'1

1 

111, 
,,. 

!1] ,, 

I' 
ringen. 

Under nomentet har observerats anslag 

en avtalsanställd vaktmästare-gårdskarl. 

Vär11e och lyse (f}. 

för avlönande av 1i 
il 
ii· 
\'i Monentets rubrik ändrad för ernåc:mde av överensstär:melse 

med det verkliga förhållandet. 

Anslag 2.000 m~lk. IVIinskning 70.000 g1~lk el_l~!_700 m:lk: .. 

I 
I 

I 
I 

Kostnaderna för hyra bortfaller i och r11ed att skolan er}J~l [, 

lit egen byggnad. MoLJ.entet fördelar sig sålunda på följ andel, 
\i 

poster: Värne (ved koks) 1.300 n11k och lyse 700 nnk. ' 

Undervisnings1tlateriel och arbetsredskap. 

Momentets rubrik ändrad. Utgifterna för inventarier har hän!I 

förts till 10 Ht~ 

Anslag 300 n11k. Minskning 100.000 grak eller 1.000 nrnk. 

Minskning en föranledd av f örenännda onfördelning. 

Underhåll av byggnader och inventarier. lVIoliientet nytt. 

Anslag 1.000 nuk.motsvarande 100.000 .guk. Avser norr;ialt 

underhåll soE1 tillsvidare endast uppskattningsvis kunnat 

beräknas. 

Ordningsföljden för följande momenten har ändrats. 

5 Ht. IX: 5. Expens11edel. 

Anslag 1.000 nmk. Ökning 50,000 gmk eller 500 nrnk . 
. i 

Föreslås höjt då vissa kostnader, såsom bl.a. telefon-

avgifter xör egen telefon komner att öka i samband ned 

att skolan blir stationär. 



919 '1111 

·11 
1, 

-85-
Il 

Il 

1·111 
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5 Ht. -
Direktionsarvoden och resekostnader (f ). 

Anslag 450 nr.lk. Ökning 10. 000 gL1k eller 100 nLlk ~ 

Föresläs höjt r:ied r10ti veri ng sol.ll under 5 Ht. VIII: 5. 
Transportkostnader (f). 

Föreslås utgå såson obehövligt. 

Elevbespisning (f). Momentet nytt. 

Anslag 1.800 ni:.lk motsva:.._•ande 180.000 grik:. Motivering som =-~---"-"--:-..;....;....;;...;;~..;..;;,;..;;;;.;;..-.;;.-.,;.~...;......~~~~--...;..__;_;~-'-"-~-

under 5 Ht. VII:l2. 

X. Fornminnesvården. 

Ålands r.ms-eum är till sin hu-VUddel inryt1t i fastigheten 

1, !1 

il ii 
I
',, • il 

·1, !i 

I !1 

I! , 

11 i 

11· IH 
1'1' 

Il 
l:I 

1111 Torggatan 5, där landskapsa-!'keologens arbetsrum, arkivet, 
11

! 

handbiblioteket, kons erveringsverkstaden och rJ.agasinet föl:' ]11. 

de arkeologiska sar.1lingarn a smt ett utställtingsruu är be- li 

1

11· 

lägna. Totalarealen torde något överstiga 100 m2 • I fas- j:!I 

11 

I tigheten Torggatan 12 disponerar 11useet ett käl,larutryr;me 

för möbler och etnoerafica. Också på Ålands lyceums vind 

finns en mängd skrynmande möbler m~m. Hyran för lokalite"'

terna i de båda fastigheterna vid Torggatan belöper sig 

-i 

för närvarande till 33.575 uiark i månaden, varav 30.000 

för huvudlokaliteterna Torggatan 5. 

1 

ll 

11 

I 

I 
1: 

I 
Från denna sistnämnda lägenhGt är museet upps ae;t tiil 

avflyttning, men gårdsägaren har förklarat sig villig att 
! 

ställa nya utryrnnen till förfogande i ett planerat nybygge I: 
på granntanten och att nuseet tills vidare får bo kvar. 

~L'idpunkten, då or.1flyttningen blir aktuell, kan nu inte 

:fastställas, r.ien man kan förr.1oda hös ten 1963. Ej heller 

har hyresvärden sett sig i stånd att ännu precisera hyran 

i de nya lokaliteterna. DGt är heller inte möjligt att nu 

fastställa den nya nuseilokalens areal, nen 11an torde få 

räkna raed ett par hundra 1~i2. Då landskapet enligt § 3 i 

form:Unnesförordningen av 1936 är skyldigt att beakta Ar

keologiska koranissionens anvisningar rörande tius_eets loka

liteter, har statsarkeologen,_ dr Nils Cleve, i samband ned 

en inspektion av nuseet den 25 sistlidna septenber granskat 

ritning ar till ovannärmda nybygge och ansett sig preli1:iinärt 

kunna förordna en överflyttning av nuseet till fastigheten 

ifråga, tills en tidsenlig rimsei byggnad hinner uppföras. 

Över sin inspektion har statsarkeologen lovat översända en 

berättGlso till landskapsstyrelsen • 

Tills vidare föranleder ovanstående icke åtgärder eller 
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111 1:1 

nya anslag förutoi::1 att en uindre förhöjning av anslaget l'l.:·
1

!. 

'1·11 

för hyror synes J:J.otivcrad. 1li'l!I 
1
1

1

1·111 

Stats arkeologen och Arkeologiska kourlissionen har flera 1: 1\•-·1 
1111 :11' 

gånger påtalat bristerna vid Ålands MuseurJ. 1 nen i väntan 
1

111'\·. 1
1

,: 

11 ·1· 

på nya lokaliteter har tillsvidare ingenting gjo~ts för at l!i\ !Il 

förbättra förb.ållandena. EJ:J.el lertid .har sat1lingar, arkiv 1

1

1

11

1/ 

och bibliotek nu vuxit i den grad, att landskaps arkeologen :'I 
ensam inte t1era förraår sköta alltsau.1Eianso Därför har in- -11· 

'I 

rättandet av .en kanslist- eller amanuenstjänst blivit ofrån 

komligt. I anledning därav borde för 1963.upptagas ett an-
'1

1

11 

1

1111 

Il 

slag för.avlöning av en sådan befattningshavare med för 

arbetet avsedd utbildning. Statsarkeoloe;en, som konsul te-

:11 

11 I' 

rats per telefon~ föreslår, att denna kvalificerade kans

listtjänst, med hänsyn till dess art och motsvarande för

hållanden i riket hänfjres till löneklass A 12. 

Vidare har statsarkeologen såsom sin åsikt oeddelat att 

1' •, 

! :I 
'I 

, I 

museets verksamhet nödvändigtvis fordrar att en vaktmästare11 j 
l',1 

anställes, vilken, förutom nortJ.al t på en vaktmästare ankom-1
1

i · 
mande göromål, skulle tillhandae;å landskaps arkeologen med 11, 

hjälp vid renovering av museiföremål m. m. dylikt arbete. Il' 

För_ r.orraal komp~~ttering av museiföremål och handbibliotek 
1
1\! 

· ." .• , ·. · . - ·· . c erfordras 350. 000 grnk eller 3. 500 nmk. 1
1
.' 

I 

Beträffande den före slagna personalen vid museet har I· 

landskapsstyrelsen i detta skede icke kunnat taga ställning 

till frågan, men föreslås upptagande av anslag för avlönan

de av ett kanslibiträde. 

I anledning av ovanstående har landskapsstyrelsen ansett 

det sakenligt att uppdela det tidigare anslaget under 5 Ht. 

X:l, Till landskapsstyrelsens disposition för Ålands museum,~ 1 
på fyra olika moment, 1 momentet omfattande avlöningar, 

2 momentet hyror och 3 momentet anslag för handbibliotek 

och komplettering av museiföremål och 4 momentet expens

medel av vilka de tre sistnämnda ineått i det tidigare an

slaget. Ökningen för deras del utgör 1.000 nmk eller 100.000 

gmk sammanlagt. Såsom underrubriker föreslås Ålands museura 

och Övriga anslag. 

Avlöningar. Anslaget nytt. 

Anslag 5 .948 nr:uk mgj;_svarande 594.800 gmk. JkLräffande moti .... 

vering se ovan. 

H,yrg_I_'_jf). Momentet nytt. 

Anslag 4. 500 nmk mot svarande 450. 000 gulk. 
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Beträffande motivering se ovan. 

Handbibliotek och komplettering av museiföremål. Momentet 

nytt. 

Anslag 3.500 nmk r:J.otsvarande 350.000 grnk. Beträffande mo

tivering se ovan. 

Expensmede:I,.. 

Anslag 5DO nmk motsvarande 50.000 gmk. Motivering som 

Ordningsnumren för de följap.de momenten har ändrats. 

För arkeologiskt fältarbete. 

Anslag 6.000 nmk. Minskning 50.000 grnk eller 500 nmk. 

Avser huvudsakligast arkeologiska utgrävningar, restaure

ringar, kartläggningar o.dyl. Sommaren 1963 kommer kastal

grunderna vid Jomala och Finströms kyrkor att repareras. 

Bomarsunds fornminnesområde. 

Anslag 38.100 nmk. Ökning 3.085.000 gmk eller 30.850 nmk. 

Av det föreslagna beloppet avses 25 .000 nmk att enbart 

användas för restaurering av murparti i huvudfästningen. 

Landskapsstyrelsen har vid syn konstaterat att snabba åt

gärder är av nöden Olil murarna skall kunna bevaras i nuva

rande omfattning. Såsom förhållandet är för när.varande är 

faran för ras ·överhängande. För avlägsnande av gruset utan

för detta muravsnitt samt för fortsatt atJ.läggande av gräs

matta föreslås 3.000 nrnk samt för förbättrande av vägar 

till Brändklint, Djävulsberget, Notvik och PrästötornQt 

har observerats 6.000 nrnk. Resten av anslaget avser röjning 1 

målning av skyltar m.m. diverse arbete, förbättrande av de 

sanitära förhållandena vid carapingplatsen på området även

som årligt arvode or;.1 600 nmk åt tillsyningsmannen därstädes. 

:Cet. sistnä11mda motsvarar de arvoden son för denna arbets

uppgift erl~~ges vid andra fornborgar av arkeologiska 

kommissionen. 

XI. Socialt bildningsarbete. 

Biblioteksverksamheten. 

Ht. XI~l., Bibliotekinspektörens arvode. 

Anslag 1.734 nmk. Ökning 5.400 glilk eller 54 nmk. 
Föreslås höjt med hänsyn till regleringen av tjänstemanna

avlöningarna. 

Bidrag till biblioteken (f). 

Anslag 78.500 nrnk. Ökning 2,.350.000 gmk eller 23.500 nmk. 
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Enligt den ny.a landskapslagen om allmänna bibliotek (ÅFS 

8/62) skall på sagda lag grundade bidrag utbetalas för he

la år 1962. Då nya lagen medger avsevärt högre bidrag än 

tidigare, vilka bidrag komma att utbetalas under år 1963 

föreslås med beaktande härav en förhöjning om 2.350.000 

grnk eller 23.500 nrnk. Anslaget har beräknats fördela sig 

på följande poster: bidrag till kommunala bibliotek (§ 5) 

Jl.500 nElk, anstaltsbibliotek (§ 5) 4.000 nr;lli::, bidrag för 

grundförbättringar och bibli:Oteksbyggnader (§.7) 10.QPO 

nrrlli::, landska~sbibliotek (§ 9) 31.500 nmk samt för med pri

vata medel underhållna bibliotek 1.500 nrilli::. 

5 Ht, XI:6. Diverse u~gifter. 

An,s)..ag·100 nrclk. Ökning 5~090 gmk eller 50 nriik. 

Fö:i-esl~s på grund av ökade ut gifter för smärre kansli till-
behör; · .. 

·~C:: >~:·_./" 

~~~t .. ,,$'qci alt bildfiirigsarB:GtE:. ..+, • 

5 Ht. XI: 7. Und erstq/1,j/:iiJ.de av studieö:i,.'r);FEtlv8.:ERsar:W$r.:t~"n ~ •.... 
Anslag ;L18.00 nrrlli::. Ökning. io. OÖO ~lk ~;tt~i:<{ÖQ\,nmk. 

. I 

En mind:b~ ökning synesnotivGrad p~ grund a\r visat större 

intresse för studiecirkel verks amneten •. 

tJnderstt>d at Arbetarinst.itu·t~t ·i 1Viårma1illi (f). 

Anslag 23t000 nmk, Ökning 500.00ö ;gmk ei1erJ.OOO.nmk. 

I riket har detta år utgivits en ny lag om stats~nderstöd 
. . . 

för arbetarinsti tut (FFS 521/62) so ni träder i kraft den 1 

juli f963 ech eniigt vilken understödet åt arbetarirlstitu

ten utgår med 70 % uot tidigare 6ö % av de verkliga utgif ~ 
terna. bå för arbetarinsti tutet i Mariehamn under år 1963 

erlägges uhderstöd för verksanheten Under f8~egäende år 

har endast observerats en förhöjning, 8011 notsvarar löne

förhöjningarna under år 1962. Det norri1erande understödet 

för år 1961 uppgick till 1. 975. 985 grak. 

XI1Ålands yrkesvägledningsbyrå • 

.2.. Ht .XII~ 1. Avlpfilngar. 

Anslag 11.502 ntik. Ökning 145.JOO grlk: eller 1.453 ntlli::. 
Ökningen föranledes av den allmänna lönejusteringen. 

För yrkesvägledningen förutsatta läkarutlåtanden och andra 

vid väglednipgsarbetet behövliga utredningar över icke 
skolelever ·(f). 

Anslag' 100 nr,:Jk • .N.linskning 15 .OQO gtlk eller 150 nr.1.k. 

----------

i, I 

I 
I' 
I 

I 

I 
I 
I 
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:Då anslaget utnyttjats r:1indre än beräknat syne·s ~~ minsk

ning r;iotiverad. 
- - i .._ __ _._ 

5 Ht .XII: 4. Handbibliotek. ·· . ·· 

Anslag 250 nuk. Minskning 20.000 guk Qll.er 20p·,nL1k. 

Byråns omedelbara behov av bandbgcker öch. uppsfagsvery 

har kunnat tillgodöses unde,r år l962 varför en minskning 

är motiverad. 

5 Ht. XII:5. :Diverse utgifter. 

5 Ht. 

Ans lag 300 nmk. M:i '1.skning 30. 000 gmk eller 300 nmk. 

·~ .. - Tidigare anslag synes beräknat 

---<KIII. Särskilda anslag. 

XIII~l.Till vetenskapen, litteraturen 

åndatiål • 
I 

något högt. 

och konst Gl1v •. 4'äL1 j ande 

Anslaget 45.000 nmk motsvarande 4.500.000 gmk oförändrat. 

Föreslås följande fördelning~ 

a) Ålands Folkminnesförbunde, 5. 000 nrnk motsvarande 

550.000 grnk. 

Anslaget oförändrat. 

b) Ålands Kulturstiftelse, för uppteckning av ortsnamn, 

1,000 nmk motsvarande 100.000 gmk. Tidigare punkter c och 

d utgår. 

Anslaget oförändrat. 

c) Ålands Kulturstiftelse, föcir pµJ?1-i..CEG;J;'.i:ng g,V gec ,ogisk 

avhandlin,g. Anslaget· ~ytt. Anslag 10. 000 nr;ik mo]svaranQQ_ 

1.000.000 gmk. 

Professor Hans Hausen har sedan ett antal år tillbaka på 

uppdrag av landskapsstyrelsen bedrivit undersökningar rö-
-· rande Ålands bergarter _och lösa jordlager. Professor 

Hausen har nu slutfört detta arbete ocr frm1laet resul ta

tet för landskapsstyrelsen. Avhandlingen omfattar ca 150 

textsidor jär,1te kartor och bilder. :Det vore av vikt om 

avhandlingen kunde givas ut i tryck .för att göra den till

gänglig även för allraänh~ten. :Då Ålands kulturstiftelse 

förklarat sig villig att handha utgivningen av avhandling

en har landskapsstyrelsen beslutat föreslå att för detta 

ändar;iål upptaga ett anslag baserat på de preliminära upp

gifter angående kostnaderna för tryckningen som kunnat in

hämtas. 

d) Ålands Spelmansgille 9 1.550 nmk motsvarande 155-.000 gmk. 
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.Anslaget oförändrat. 

e) Ålands Sjöfartsmuseum, 2.000 nmk motsvarande 200.000gmk • 

.Anslaget oförändrat. 

f) Ålands Fågelskyddsförening, 5.500 nm:k motsvarande 

550:000 gmk. 

Ökning 3.300 nmk eller 330.000 gmk. 

För föreningens allmänna verksamhet föreslås ett belopp 

om 2.000 nmk. Föreningen har för att fortsättningsvis kunna 

upprätthålla de vetenskapliga fågelobservationerna vid ob-

servatio.nsanstal ten på Signildsskär - varit .itvungen · 

till om.fattande grundreparationer av byggnaderna vid anstal

ten. Som bidrag härför föreslås såsom en engångsutgift 

3.500 nmk. 

g) Ålands konstmuseum. Ändrad rubrik._ 

Anslag 4.000 nmk eller 400.000 gmk. 

Ökning l.QOO ~hl!lk>elle:r 100.000 gmk. 

Sedan landstinget i 1962 års budget bevilj~t 300.000 mark 

I 
I 

I 
.1 

11 

I 

l 
för att efter landskapsstyrelscms prövning möjliggöra upp- ,I 

hyrande av lämplig museilokal för landskapets konstsanuing

ar har landskapsstyrelsen i Helsingfors Aktiebanks nybygge 

i MariehaLm upphyrt för ändamålet lämplig lokal. På grund 

av försenade byggnadsarbeten har lokalen ännu icke kunnat 

tagas i bruk, men detta förmodas kunna sko före årsskif

tet. Ile. praktiska uppgifterna i sar;1band raed rauseet handhas 

av Ålands .konstnämnd. DG årliga hyreskostnaderna stiger 

till 3.600 nmk vartill kommer städning och diverse utgif

ter om beräknade 400 nmk. 

h) För anskaffande av konstverk till k 1)nstmus8et .. 

Anslag 5.000 nmk. Minskning 300.000 grnk eller 3.0Q_Q_nJilk:. 
Senaste ·år ställdes till konstnämndens ouedelbara förfo

gande 500. 000 lilark r;1eda!l 300. 000 mark skulle få användas 

endast efter landskepsstyrelsens prövning. Nu föreslaget 

anslag föreslås stå till konstnärandens fö:tifogande säsom 

tidigare. 

i) Föreningen Brage, 200 nlilk. Anslaget oförändrat/ 

j) Ålands Skoppsbefälhavareförening för utgivande av 

Ålands sjöfarts historia 2.000 nmk. 

Anslaget rainskat med 1.000 nlilk eller 100.000 gLlk. 

k) För etnografiska undersökningar i Eckerö. 
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anslag om 2.300 nm.k eller 230.000 grik. 

1) För skulP_tur av F.P.von Knorring. Anslaget nytt. 

Ansl,ag l.900'nmk. För att hGdra minnet av grundläggaren 

till sjöfartsundervisningen på Åland, prosten F,P. von 

Knorring, avser landskapsstyrelsen att låta konstnären 

Håkan Bonds utföra en replik av huvudet till den i Fin-

ström planerade statyn av Knorring. Bysten skulle ställas 

upp i sjöfartsläroverket. 
. . i 

m) F6r ·ofö}utsedda behov reserveras 4.550 rn!lk:. 

För främjande av idrott och fysisk fostran (r). 

Anslaget 51.000 'nmk eller 5.100.000 gmk oförändrat. 

Understöd åt ,:teatrar, sångkörer och orkestrar. 

Anslaget 6.000 nmk eller 600.000 gmk oförändrat. 

Anslaget föreslås disponerat på följande sätt: 

' I i I ~ 

il ·:I 

Il' 
I! I 

I, 11 

i,· !I I . 
I! 11, 

ii I 

Av anslaget i 1962 års budget avsågs 100.000 mark .för tea- id 
ll ·terföreningens allmänna verksarJhet medan 300 .000 raark re- :d 

a) Teaterföreningen i Mariehar.m, 2. 000 nmk. Minskning 

200.000 gmk eller 2.000 nmk. 

serverats för tryggande av teaterföreningens år 1962 anor<l- li_:'li.1 

• . .[111 

nade f estspel i Ks.stelholm. '[i
1 

Il' 
För förenngens allr,1änkulturella verksamhet föreslås i'.' 

11 

200.000 gmk eller 2.000 n11k medan anslaget i ovrigt utgår. :: 

b) Ålands SEJ,ng- och r:.1usiktförbund, 1. 900 nmk motsvarande 

190 .000 grnk:. Anslaget oförändrat. 

c) för o~örutsedda behov reserveras 210.000 gi:rk eller 

2 .100 nr:.ik • 

.._ Ht .XIII: 4. Bidrag för avlönande av verksamhetsledare för kul turorr;a

nisationer. 

Analag 21.500 nrik. Ökning 500 nm.k eller 50.000 gnik. Ansla

get föreslås fördelat sålunda: 

a) Ålands Spelnansgilles instruktör, 1. 400 rn:.ik r10tsvarande 

140. 000 gr:.ik. Anslaget oförändrat. 

b) Ålands Sång- och nusikförbunds verksam.hets- och biträ-

dande; verksamhets- och orkesterledare, 4. 710 nmk motsva- · : 

rande 471.000 griik. Ar· laget oförändrat. 
I 
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c) Ålands. UngdomsförW.nd, för f olkdansl~e, 500 nnk Eiot- l!i 
•. 1 

svarande 50. 000 gtlk • Anslaget oförändrat. '.'~ ·,1' 

d. ,~a~ds UngdoLisfö~bund för avlönande av verksa~lictsledare , I 
?,cn"2tes&ter1nstruktor, 13.300 nmk motsvarande lf~30.000 l!;:tlk.

1 
i 

ölsning 500 nnk eller 50 .000 gtlk. Då ifrågavarande befatt- ,,:i: 
1:1! ,,, ningar måste betraktas såsom heltidstjänster har ned beak-

·., 

tande av de allmänna löne justeringarna en Ilö jrring ansetts 
, - I 

.lJ.loti verad. 

e) För oförutsedda behov reserveras 1. 590 nt1k eller 159.0oo.
1
; 

grJ.k:. 

5 Ht. XIII:5. Understöd åt Ålands Bemslöjdsförering för för,ening~e_n_s~~ 

skolverksamhet (f ) • 

.Anslag 23.500 nmk. Ökning 250.000 grlk eller 2.500 nuk. 

Ökningen motiveras av förhöjda löner. Landskapsbidragot 

för 1961 beräknas till 1. 980. 000 gmk. 

(5 Ht.XIII:6). Understöd åt Kock- och stuertskolan i Marieharnn. 

Då verksaaheten upphört i och med att skolan övertogs av 

landskapet från den 1.8 1961 föresiäs tibmentet alopat. 
~_.,_..,, 

Ordnings'nur:i.r en för f ö 1 j ande mo merit ändrade • 

Ht.XIII~l2.Stipendier oq_):i...understÖd åt författare och översättare. 

Moo.entet nytt. 

Anslag 2.750 nmk motsvarande 275.000 g11k. 

Landskapslagen den 12 april 1962 orJ. vissa stipendier och 

understöd åt förfat~are och översättare (9/62) förutsätter 

att. av landskapso.edel årligen skall utdelas åt inheLlSka 

författare och·översättare understöd och stipendier till 

ett belopp som ut göJ:"" f ern procent av det under föregående 

år enligt 5 och 9 §§ i bibliotekslagen beviljade bidrag. 

Anslaget föreslås upptaget för att fördelas under förut

sättning att r..1otsva"rande understöd ut del as i riket. 

5 Huvudtitelns slutsumtia: 

Ordinarie budgeten för år 1962 331.560.738 gtlk 

I tillägg 1962 200.000-gmk 

Budgetförslag för år 1963 357 .172.9 !O grJk el. 3. 571. 729 nL1k 
Ökning 2 5 • 412 • 16 2 " " 25 4 .121 : 62 nr.. 
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I. Jordbruket och dess hinäringar samt kolonis ationsverks anheten. \',
1
11l 

!1H "il; 
Ht. I: 1. 

6 Ht .J: 3. 

6 Ht. I: 4. 

Avlöningar. 

Anslag 65.408 nrnk. Ökning 862.400 gmk eller 8.624 nmk. 

Ökningen hänför sig i huvudsak till den allmänn~ löne

jus teringen vartill kor;mer att ett anslag observeras för 

f järrortstillägg, avsett för biträdande trädgårdskonsu

lenter och jordbruksinstruktören. 

I sitt betänkande över förslaget till ordinarie .budget 

för år 1962 uttalade finansutskottet, beträffande avlö

ningarna vid lantbruks avdelnhgen, önskemål on en översyn. 

av byggmästarens och biträdande trädgårdskonsulentens lö

neklasser. Vid de gropjusteringar som företogs i samband 

med den allmänna retroaktiva lönejusteringen våren 1962 

och varor.i inberättats till landstinget i samband med 

' I· 

11' 

'! 

11· 

I, 

l1\l1 
11l111 . ,,~I 

1,.,1 

I 'ill 
! li 
I 'Il , , ;I 

11 

. I 

i 

I 
: i 

I 

I 

I 

I 

I 

första tilläggsbudgeten för sagda år höjdes ~yggmästarens 

avlöning i nivå med jordbrukskonsulenternas. Ehuru grundlö_:' 

nen för biträdande trädgårdskonsulenten icke kunnat juste ... ,1
\ 

I 

ras i förhållande till övriga befattningshavare vid avdel- , 

ningen medför f järrortstillägget för hans del att avlö-

ningen utgår 7,5 respektive 10 % förhöjd beroende på års

tid. 

Allmänna kostnader för lantbrukets instruktionsverksanhet. 

Anslag 3.000 nmk. Ökning 100.000 gmk eller 1.000 .nmk. 

Instruktionsverksamheten pä lanthushällningens olika om

räden visar i detta nu allt större behov av tekniska hjälp

medel, För att med beaktande av sentida krav pä en effek

tiv verksamhet, kunna upprätthålla önskad nivå därvidlag 

bör en ny smalfilmskamera anskaffas. Anslaget avser även 

att täcka inköp av ytterligare ett avvägningsinstrument. 

Bidrag för torrläggningsarbeten (r). 

Anslag 45.000 nmk. Minskning 1.000.000 gLlk eller 10.000 

nmk. 

Landskapsstyrelsen har under innevarande år genom att 

bevilja torrläggningsbidrag finansierat ett flertal större 

torrläggningsföretag; vilka kommer att kunna slutföras 

under år 1963. Detta gör även att behovet av torrlägg

ningsbidrag under år 1963 kommer att vara något mindre än 

för innevarande år. Under år 1963 kommer ett större torr

läggningsföretag i Saltvik, Kvarnbo att realiseras samt 

ett flertal något mindre företag i Kumlinge, Enklinge 

,''1 

,1 

:\ 

\1 
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att igångsättas som en följd av slutförd nyskiftesför

rättning. För finansiering av dessa företag .samt för d'en 

normala torrläggningsverksamheten · bo~de de·t r·eserve·ra:de 

anslaget vara tillfyllest. • 
För främjande av jordbr;µket samt häst- 'och boskapss.köt-

seln. 

~gag 20.000 nrnk. Ökning 500.000 gmk eller 5.000 nn1f~-
1; ~*" 

.Ansiagsökningen är en direkt följd av att momentet för 

ut:pptning a'V .berberis~ 6 Ht. I: 20 i innevarand q års bud-
- . ,,.. 

~et;: J:_öreslås ~tgå. Eventuella :kostnader för µ,trotning av 

berberi
0

s käb läm~ligen f;~·d~I~s påföras dett"a moment. Li

kaså kan bidrag för av naturkrafter föranledda skador på 

växtligheten påföras detta moment. 

Kreatursförädlingsföreningar. 

Anslag 45.000 nmk_ .. Ökning 500.000 gmk eller 5.000 nmk. 
'- ' 

Till följd av de förbättrade kommunikat1oner:r:i.a för Föglö 

och Vårdö hyser Ålands Seminförening planer på att ut-

"• ,, 
I! 

i 
I 

vidga sitt verksamhetsområde att även omfatta dessa korJ.Llu- \111 

!'11 

:1 ''j 

ner. Kan dessa planer förverkligas kommer ytterligare se-

minörer att anställas av föreningen. För täckande av i an~ 

ledning 9-ärav f-Org.nledda förhöjningar av landskapsbidraget 

till''fö reningen föreslås en ökning med 500. 000 gmk eller 

5.000 nmk. 
-· 

Trädgårds- och biskötselns främjande • 

..Anslag 2.000 n.r.uk. Minskning 150.000 grilk eller 1.5,00 nr;lk. ------ ---- - ___ ..,__,- -------

·11, 

i'1

I 

I I 
I 
I 

I 

I 
I 

Av landskapets trädgårdsodlarsaramanslutningar ha_;u l~d'.f'J.<;i.vr"I 

bidrag utgått endast till Ålands Fruktodlarför,?:f,l.i..;p.g, J)å. 
- / 

bl.a. genom den utökade växthusodlingen Ålands Handels-:-

trädgårdsmästarföri!ning fått en allt större uppgift .at,t 

fylla och i anledning därav intensifierat sin verksamhet 

föreslås att ur anslaget även skulle beviljas understö~ 

åt sagda förening. Anslaget i ordinarie budgeten för 

1962 var 150.000 mark medan i tillägg observerats 

200.000 raark. 

Lantbruksklubbverksamheten. 

Anslag 15.000 nrak. Ökning 175.000 grnk eller 1.750 llillk· 
För år 1962 verkställdes en förhöjning av- detta anslag 

i rikets inkomst och utgiftsstat. För år 1963 för~slås 

ytterligare en förhöjning om 10.000.000 mark. I land·ska-
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pets ordinarie.budeet för år 1962 observerades samma be

lopp som för år 1.961. På grund av den allmänna lönejuste

ringen kommer klubbledarnas löner att urder 1963· höjas, 

vilket föranleder en ökning av beloppet. 
,. 

Jordbruksförsöksvarksamheten. 

Anslag 17.012 nmk. Ökning 197.200 gmk eller 1.972 nmk. 

a) Ålands försöksfält. 

Anslag 9.512 nmk. Ökning 141.200 gmk eller 1.412 nmk. . . 
Utgifterna framgå specificerade av följande tablå: 

Anläggnings- och underhållskostmder 700:-
trandelsgödsel och utsäde' 250 :-
1örsöksledararvode 1. 902 :-
Arbetskostnader 4.500:-
1örsöksresultatens publibering 200:-
And~l i Jomala gårds arbetskostnader 400:-
Telefon öch post 300:-
Hyrä för kahslirum 450:-
Barnbidrags- och folkpens.avgifter 460:-
Tii verse utgifter ,. 350 :-

I Summa nrnk 9. 512 :- 1 

==~==~=====:t:::l:t:::::!:::==== 1.~ 
Anslaget för anläggnings- och und~thållskostnader före- 1

1

1

1 

slås höjt enär tidigare anslag synes otillräckligt sär... \,1 

skilt med beaktande av dryga underhå11s- och reservtlels- 1
1

111 

kostnader för försöksfäl tets trädgårddtraktor. Anslaget 1J 

avser även irj.köp av en s.k. vattenkanon för en beräknad :I 
i 

kostnad om 15. 000 gmk eller 150 nmk, ävsedd för att hålla I 

fåglarna på avstånd från f örsöksrutorna. Försöksledarar

vod et föreslås höjt frän 14.500 matk till 15.850 mark per 
I 

måhad motsvarand~ l.902nmk per är med beaktande av den all.-

mänha lönejusteringen. 

Äveri övriga av1önirtgskostn~der föreslås höjda då en 

justering av de arbetsavtalsanställdas löner torde komma 

att inträffa under,året vartill pensionsavgifter för ar

betstagare i kortvariga arbetsförhållanden tillkommer un
der detta moment. 

Hyra för kanslirummet i lantmannaskolan har beräknats 

på sar.1ma grund som år 1962 med den skillnaden att hyres

beloppet nu avser hela året. 

b) Ålands fruktförsök. 
~~~~~~~~-.. --- ~ 

Anslag 7.300 nrnk. Okning 56.0 gmk eller 560 nmk:. 

Anslaget har specificerat följande utseende: 



6 Ht.I:l6. 

6 Ht .I: 19. 

1 

·. '.Arbetskos tnadeli 
Häst- och traktorkörning 
Jordf örbättringsarbeten 
Försöksledning 
Anskaffn.o@h underhåll av 
redskap 

Handelsgödselmedel 
Växtskyddsmedel 
Frukt lådor 
N;y anskaffning av växtma
rial 

Bränsle till Brinkhaga 

2.250:-
750:-
500:-
900:-

750:-
500:-
100:-
250:-

500:-

tjänstebostad 600:-
Div.underhållskostnader 200:-

Summa nmk 7.300:---------------------------------------

6 Ht. 

Förhöjning av arbetskostnader och försöksledararvode fö

reslås med enahanda motivering som under punkt a). 

Nyanskaffningarna av växtmaterial gäller för plante

ringar närmast på nytillkommet område medan ökningen av 

anslaget för anskaffning och underhåll av redskap avser 

anskaffning av en motordimsp1uta. 

Understöd för byggande av vattenledningar på landsbygden. 

fil. 
Anslaget oförändrat 10.000 nmk motsvarande 1.000.000 grnk. , 
Momentets rubrik har ändrats i konforLlitet med riksbud-

geten. 

~ör torrläggnings- väg- och skogsförbättringsarbeten i en-
- --·- ·- -- "" ( 

lighet med. jordO.isposi tionsl.flfH5:~c.!{r~ Momentets rubrik 

ändrad på +grund av ny lagstif~i~hg och då det tidigare an- 1 

i 1 

slaget saknat egentlig betydelse. \' 

Anslag 10.000 nmk. Ökning 999 .,000 gri1k eller 9. 990 nmk. 

An~rlaget avser ornf atta såväl tidigare rubrik som samtliga 

ne~ci.annärnnda arbeten, vilka fö:ranledas på grund av stad

gandt;;na i jorddisposi tionslagen och vilka i r:iLksbudge-

ten upptagits under skilda moment, nämligen l)understöd 

· grundförbättringsarbeten samt arbeten för byggande, 

iständsättning och underhåll av vägar i enlighet med jord

disposi tionslagen; 2) Av verkställigheten av jordanskaff

ningslagen föranledda kostnader för väg- och torrläggnipgs

och röjningsarbeten, 3) Torrläggnings-, väg och skogsför

bättringsarbeten enligt jorddispositionslagen och jord

anskaffningdlagen; 4) Allmänna vägar, vilka skola byegas 

i samband med verkställigheten av jorddispositions- och 

jordanskaffningslagen. Totalbeloppet för dessa anslag i 



( 6Ht. I: 20). 

6 Ht.I:211 

6 Ht.I:22. 

6 Ht.I:25. 

'( 6 Ht. I : 27 ) • 

6 Ht.I:27. 

6 Ht.II:l. 
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6 Ht. 

riksbudgeten uppgår till 17 .800 .000 mak. 

För utrotning av berberis (f). Momentet :f·öreslås utgå med 

hänvisning till u1otiveringen under 6 Ht.I:7. Ordnings

numren för de följande momenten har ändrats . 
.' ~-:·· 

,!åQJ.;;Iti;iransportl3idrag i skärgården (f). 
.. ·!.$ ' ' \ ·* ___ :·'-·;;. .. , ,,, 

Anslag- 180,,,QOO nmk. Öltn:i::nk 3. 090. 000 grnk eJ..J..e:r 30. OOÖ. nmk. 
• • ' ' . - . ' - - _; '. ~ ··~- "-· -~- -._.t,.: .. """ . .-

0 kni ng en motiveras av under år 1963 förmodad produktions--

ökning och i anledning därav föranlett behov av ökade 

bidrag. 

För sänkning av vattendrag (r). 
Anslaget o:förändrat, 10.000 m1k motsvarande 1.000.000 gmk. 

I regeringens förslag till inkomst- och utgif tsstat för 

år 1963 finnes upptaget 2. 500. 000 nmk för motsvarande än

damål. Ehuru landakapsstyrelsen vid uppgörandet av detta 

budgetförslag inte har kännedom om huruvida sådana torr- ·.I 
läggningsföretag kommer att realiseras under är 1963, vil-~; 

:;n k~::ä~ i:::~ e:~~ e::~: ~e :::e::~a;; ö~:d~~~ sk aps styre 1 i j 
Forval tningsarvoil~.n och ·ovr1ga gottgorelser for Jorddis- ::, \Il 

12.2. si ti onslå.n ( f ) . . .. 

1

: 

~~lag 12.000 nmk. Ökning 200.000 gmk eller 2.000 nmk. 

·Böjningen motiveras av ökade utgifter i samband med nytill- \ 

komna lån. 

Sänkning av räntan :på lantbrukets grundkredi t (r). 
"\ 

Momentet föreslås utgå. I förslagen till inkomst- och ut-

giftsstater för såväl 1961 som 1962 hade regeringen obser

verat anslag för sänkning av räntan pä lantbrukets grund

kredi t. Riksdagen strök emellertid vartdera åren det ob

serverade beloppet. I regeringens budgetförslag för år 

1963 finnes anslaget inte observerat. 

Av inlösen av le~oomräden föranledda kostnader (f ). Momen

tet: nytt. 

Anslag 1.000 nmk, motsvarande 100.000 gtik. Anslaget före

slås för diverse och oförutsedda utgifter, vilka det *lie- 1 

ger landskapet att betala i samband med förrättningen·för 

inlösen av legoourråden. 

II. Fisket. 

Avlöningar. 

Anslag 17.560 nmk. Ökping 223.500 gmk eller 2.235 nmk. 

Motiveras av den allmänna lönejusteringen. 



6 Ht. II: 3. 

6 Ht.II:5. 

6 Ht.II:8. 
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-98- 6 Ht. 
Fiskerinäringens främjande I('. 

Anslag 20. 000 nLik. Ökning 100. 000 grn.k eller; l. 000 nmk. 

Ökningen föreslås för att, ifall förutsättningar därtill 

förefinnes, möjliggöra rotenonbehandling av ytterligare 

någon insjö. 

Fiskeriundersökningar (f ). 

Anslag 20.850 nnik. Ökning 855.000 grajr el.ler 8 .. 550 nrnk. 

Enligt de av kom11issionen för Husö fiskerivetenskapliga

biologiska station uppgjorda planerna skall verksamheten 

vid stationen fortsätta rJ.ed i huvudsak sar.ilma program so11 

under år 1962 1 För anskaffning av 2 stycken sik- och lax- · 

rys sjor för fö rsöksfiske samt en stö~re r;:1otorbåt erfordras 

sa11L1anlagt ett belopp r;1otsvarande anslagsökningen. 

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiske-
' 

redskap och fiskebåtar (f ). 

Anslag 20.000 nrilk. Ökning 500.000 gmk eller 5.000 nnik. 

Landskapet deltager i de av Ålands Ömsesidiga Försäkrings

bolag erlagda ersättningarna för skador på försäkrade fisk

redskap och fiskebåtar i enlighet ued lagen d~n 23 juli 

1958 ou f.iskerif-ör-säkringsförertingar (fFS 331/58) ~ Enär 

försäkringens omfattning varje år ökat genori havsfiskets 

utveckling har även skadeersättningarna uppvisat en ökning 

i proportion därtill, varför en ökning av anslaget är er

forderlig. 

6 Ht.II:lo. Bidr~VLP~ll fond för fiskeriförsäkringar. 

Ansl,§R; JQ.000 .. nrnk. Ökning 500.000 gLik eller 5 .000 nLik:. 

:Elnär fiskeriförsäkringen ökar i den or:afattning so11 närmes 

under 6 Ht.II:8, bör försäkringsfonden årligen tillföras 

motsvarande högre kapitalanslag för att fylla förenä1mda 

lags bestämmelser. 

III. Den privata skogshushållninp-en. 
6 Ht•III:l. Avlöningar. 

.. 
Anslag 50. 068 nrnk. Ökning 1. 878 .100 gmk eller 18. 781 nLik. 
I avseende å den föreslagna nya biträdande f orstri1äot arhe--

f attningen och löneförhöjningar för plantskoleskötaren -

bitr. skogsvår9-sinstruktören och en forsttekniker hänvisas 

till motiveringen under 2 Ht. I:l. I övrigt föranledes ök

ningen av den allnänna lönejusteringen. 



6 Ht.III:2. 
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.:.99_ 6 Ht. 

Resor och dagtrakta11enten (f). "· 

Anslag 16.500 nmk. Ökning 300.000 gmk eller 3.000 nwk. 

Utgifterna för resor och dagtraktamente beräknas på basen 

av 1962 års utgifter belöpa sig till ca 325.000 gnk per 

t jänstr~1an. Med beaktande av den under 6 Ht. III ~ 1 före

slagna nya forstr.1ästartjänsten föreslås därför ett ti,11-

lägg Ofll 300. 000 gr.1k eller 3 . 000 nr;1k. 

6 Ht.III:3. Expensmedel. 

6 Ht.III:9. 

6 Ht.III:lO. 

B'><H;h IY :4~: 
""·.' 

Anslag 500 milk. Ökning 10.000 gmk eller 100 nnLk. 

Under förutsättning att den under 6 Ht.III:l föreslagna. 

nya vakansen kan besättas erfordras ett tillägg OD 10.000 

gr.1k eller 100 nrtik. 

Bidrag för skoRsförbättringsarbeten _(r). 

Anslag 60. 000 nrtlk. Ökning 2. 000. 000 gll1k eller 20. 000 mak. 

Under år-1961 förbrukades av anslaget 4.530.376 mark. 

Då i riket årligen för ändamålet reserveras 800.000.000 

raark, föreslås 9 wed beaktande av den privata åländska 

skogs11arkens storlek i proportion ti 11 motsvarande skogs

t1~rk i riket äv ensou till de förhållanden under vilka ar~ 

i: 
I 
I 
\!! ' 

\:I 
Il! I 

1. 

betena skola utföras, ett belopp oq 60 .000 D.CTk. \ 
1

1 

Fr1;i.Elj ande av och tillsyn över den privata skogshushållniI!geJ I 

Anslag 36.240 nmk. Ökning 1.824.000 gmk eller 18.240 nn:Jk. ! 1 

. .. I 
Med enahanda motivering som under 6 Ht.III:9 och då i rj- I 

ket sammanlagt reserverats 677 .000.000. gmk för ändamålet 

föl'eslås an.:;;J,.a,g_et höjt med 18. 240 nIDk~lJ,_er 1. 8 24. 000 gr;lk. 
·1- T ... ...__. :~ .. -1,..- . . ·· · ·---. 

I:~~;.~~;r?kilda an~lag. · -~· 
Rclc;l,p;i vning för och annat frä,mjande av hem- och smäindus tri. 

~;s];s,g 12.500 nmk. Ökhing·'~5o-.ö:OO gmlt·•_el.ljF 5.500 nmk. 
·. , . '.":; , . F :- :5-c_. :--- ~"' : ...._. Je 

I .. Rikets budgetfg:rslag för år 1963 finnes .·:Iför motsvarande 

~a;~nQ-b:StQE;'t.tqrat 1 •. 100. 000 nmk, vi:lket motsvarar en för-
:-:.-.,; ,._, -: .. ~ '~ ' . ""' ~-- , ..... 

hö:j!tti;t;Ig'fffft-dryga 61. 000 .000 gmk i jämfd relse med anslaget 

för år 1962. J:",konformi tet härmed har landskaps styrelsen 
'• 

:;.~ej9c_pt det vara moti vera~t att hö ja anslaget i budgetförsla-

get•-··iför år 1963; detta ~;å myBket mer som verkliga kraft

åtgäfd_e,r, Räcf'. vidtagas i syft~-- att d~ls få till stånd nya 
~ : I . . . .' _; ,' 

:1-pduS t:r;;;ietr' dels att konsolidera och utvidga redan förefint- ·. 
I ~ - ' ::. ·. • 

~'T liga pem- och småindust·Fifö:rietag. Av anslaget avses 1.500 

·:·~s't---·-·-·nr~f,'-,+t\fi):-jas -~&om understli.d._:[pr nedsättning av småindustri 

för~a~,·:~r\>\!>i:~~; för elaJ~'i~t\ii~rtg, för vilket ändamål i 



~ _, 

-100-
6 Ht. 

:

1

:l 1 

I' I 
'1 I 

Il 111 
:t-1. 

statsförslaget under 15 Ht. II: 25 uppt.?gi ts 300. 000 nmk.. [iJI' 
( 6 Ht. IV: 5. ) För geologi ska undersökningar. ir'! 

Enär professor Hans Hausen? ·såsom i motiveringen under 

5 Ht. XIII:l framhållits avslutat sina geologiska under-

sökningar föres lås anslaget ut gå. 

Ordningsriumret för det följande momentet ändrat" 

6 Huvudtitelns slutsumma! 

Ordinarie budgeten för 1962 

I tillägg 1962 
78 .. 659.600 gm.k. 

2.700.000 Il 

l1 I 
,: 1!1'' ,,,h! 
11·',,1 

1'11111 

! il 
I 

:!· 
I !:· 

'I 
I 

I 

Budgetförslag för 

Ökning 

1963 92 .683 .800 gmk eller 926 .838 nm.1{. [ 

11. 324. 200 gmk " 113. 242 nmk. · 
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7 Ht. 

M~...J:§..,._8 ~k.~lrot11.g .. Ji.93~,~Q.Q_gmt P 1.l.§~L-6...e,,9.~i2_n~~ 
, I . 

Ökningen föranledd av den allmänna lönejusteringen~ 

11_,__.YIJ:ghålJ.nin~rr.:~n~. 

'L Ht .r1;:.k lJn~r.]}§JJ,. _ _ay_1~=_Q..Q.h_l!JL&:iliiY.~gar~ifj_.~~ 
a ) .§o mma.rQllJgtil~:llg;ti..., 

. ~. 

Alls l~.2.12..,.QQQ_n,mk..L;_Ql);u,ing_.J,~.1Q.Q .•• Q~,P.JII,l5:_FJ.J,.P;.J::_J,1 ..... Q.Q.Q_nmk,._ 

Under år 1963 ko~mer att underhållas ca 15 km mera lands

väg (4.,5%) och 27 km mera bygdeväg (17 9 7%) än '"under år 

1962" Vidare har le.stbilarnas tillåtna axeltryck ökai; 

från 6 ~ 4 t. ti 11 8, 0 t, vilket jämte den ökade trafik-· 

intensiteten 7 lönestegringar m.mr fördyrar sommarunder

hållet,. 

b) Yint~~:i:un~_~;rM~ll~-

~1\DXL.QQ~Q ... runk,:,::;Q;lR±~~&.;.§.QQ., .. .QOQ~U~r .§....~Q.QQ_~_ 
Motivering sofa under ftlregående punkt~ 

c ) ~j.llållti..illgfill.~A4 
.An~l7.Q....Q.QQ_nm~ •• J:im1-,.nK ... LJ1QQ_~.oo_Q_gm1r--cl.l:w!.-1Q •. QQQ,;21mk,_ 
Unde'.i'." år 1962 komme:r den hya Vårdö-färJan att ha varit i 

bruk endast en månad, medan den under år 1963 kommer att 

vara i gång hela året~ om blott is=?örh@.llandena tillåta. 
jJ' 

Samma ä'.r' förhållandet med den nya Vargskl:4.rsfärj an~ Ok-

ningen i kostnader härrät sig främst härav. 

d ) ~.t.a.1.Qili.all.diL.a! ... l2iU§;tj e t r 9f ik_Y.:~Xs1~.Q-g,at_q_yit;._ 
,An_.alag_fi1...,.Qf.Qr än.gJ:.9:.t-4-1:2Q., .. QQ.Q_n n'lJi; m2.J,ay ,aran.QfL~.9 QQ..,. O .2Q 
gJllk.A. Utförlig motivering för detta ansi~g ingår i 1962 års 

budgetförslag. Fö~beredende avtal angående subventione

ring av bilfärjan •i Alandia" under två års tid har ingåtts 

med fartyget!3 rederi t och vidare har UiJ.derhandlinga1" förts 

med vederbörande riksmyndigheter angående byggande av ett 

provisoriskt färjfäste i Gustavs, 

H t 411~ ]idr 2L.!i.1.l . ...;kQl.lim.una 1 vggar:.c. 

a ) E.Q.r_:P..:z.gg@.<1?~.9"<:lh..;.fQ2zl?.§...t. t:i;:~,p,,g_iJ;l. . 

. An s la,g_.7,::,1:. . ...Q.Q.Q..,111!2~~mQ..:t.llYrl.~QDJlQ._7 •• ,,_1.Q.Q~,QQQ_,gmlr,...... Ans laget före

s lås till samma bo~opp som i ordinarie budgeten för 1962, 
då iståndsättning mr dess2 vägar till bygdevägar fortsät

ter i sarJ.ma omfattn~Lng som tidigare. I I tillägg fä~:· 1962 

observerades 3~000.000 mark. 
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7 Ht.,. 
b) Fgr underhåll _(f_j_ 

Anslag 37J2.Q.Q_nllJk_.__Minskning 200.000 gnik; gl~er ~~oo n~ 

på grund av ~tt längden av kommunalvägarna nedgå~-;t, med 68 
km (20%). 

J2,idrag.til1 gn~k.;ildJ;! väg~fJÅ Momentet nytt. 

&1~.1Q.g_~.QQ_umk_mQts2.12.~ande J.Q0.000 gmJL. Den under utar
betande varande lagen om enskilda vägar förutsätter att 

bidrag kan beviljas för såväl byggande som underhåll av 

dylika vägar; Då det är troligt att lagen träder i kraft 

under år 1963 föreslås här ett anslag om 3.000 nmk. 

III._Q.ilitQIDJ.!llillika1i.Q.n_g_rn.a... 

, l.Qt:.lapprgi,:tthålJ.au.a.e av _1.:mf.:i.J&. j. :;il&är:går.Q.e.n (f). 
. _, ~ . . . ·\ 

~,g _:.04~000 D;.mk_mot svarande.:..l.Q,..4QO ... QOO _~ 

Anslaget~ i vilket bl,.a. ingår 30.000 nmk i subvention 

AB Skärgårdsflyg, föreslås oförändrat. 

, l-li~Ili~ .J, .. Till anlMm!ing_och underhåll_ay_båtbryggQr (;i;:J .. 

åt 

. A,n.slgg_,2Q... OOO_nI:JlL._l\_!Jj_nskniugi.Q.QQ_._.Q.Q.Q_gmk elle~_5_Q. OOQ 

nmJL. Ett belopp motsvarande minskningen i 1962 års bud

get hade såsom engfuigsutgift reserverats för byggande av 

provisoriska färjfästen på linjen Prästö-Gustavs,. 

1Y,_ Väg§ydgln;i__ngQJ1 s_ b~"Uad&;r'_Q.Qh invsm.t a.ri~:i:: ..... 
1 Ht &.IV~ l.... Uri,Q.erhåll a" :Qyggng.Q.g,;r ... 

.Ansl,ag l!.,..OC.Q_nmls;'" .QJ;ming 20~00.Q_gmk_e.J.1.er: ,2_....Q.Q.Q_n~ 

Föreslås. höj-t på grund av stegrade löne- m.fl. utgifter\, 

vartill kommer kostnader för lagerbyggnad i Föglö under 

förut·sättning att under 10 Ht. V: 4 föreslaget anslag be

viljas. 

~ ~ärski.1d..a an~~ 

1 Ht...YL.l... A.~löningar~ 

~.ag,_12 ... 97 2 ~---.Ökni..ng_JJQ-300 gmk e llgL}~lllk... 
Under momentet har observerats ett nytt anslag för extra 

arbetskraft och vikariatsarvode. På grund av den ökade 

bilparken har det 7isat sig svårt att under vissa tider 

av toppbelastning hinna med bilbesiktningsärendena. För 

q_vhjälpande av dett11 och för att göra kontrollen sniidiga

re föreslås anslaget för extra arbetskraft att utnyttjas 

vid behov. 

~~-«.-'!.V.!...: .2.a. 111.Lan sk af f and_e_.11~_r e~i.st.e.rhr1.Q.kQI'. _ _(_fj_.,__ 
An_sla,g_ __ _2 LQ_QQ __ _r1mk._ __ Nin~n i ng_ J .. -4 o o _ n o o '°'"' 1r P l ler 1 Ll o u :J Ll.·=l!k. • 

Under är 1962 har anskaffats nya registerbrickor f'<:n: bilar 

I 

.! I 

'I 

':I 
':I 
11 

','I 



~3Ji Joch~>· 

f-ör vi lket-··~mslaget närmast Y&.r avsett. FBr erforderliga 
kompletteringar_ och förnyelse av mot·o;cyk~ibttckorna före

siås 2.000 nmk för år 1963 1 

7 _ Huvudti telrts slutsumma~ 
Ötdinarie budgeten för å-r 1962 1.41. 243~ 700 gmk 

; \~ 

I ~i llägg ft1-l" å:r 1962 3,. 000. 000 Il 

Budget:f'örsl~g för ~r 1963 147. 079. 2do gmk elr l. 47b. 792 hmk 
ö:kn:ing -- --· - " . - - ' . 2~-835. ?-o~Y- -" ii· '2'8 ~ 35 5 il 

_a_IDay~.t.g~Sl.Qigla.. UDl)gi:[t~:ri. 

L.-~illliL.sn~l~.~ . f ä;i;:~QQiaJ..Q_§tn.o.am..å lJ.. 

~~:z:k~~rLI.LJ... 
AnJflu&bz l ... J..00....nmk ...... QJminii ..lQJ,QQO.:,.~sill.i.t.J..Q.Q .... nmk • 
På-grund av tätare inspektionsresor dch med beaktand~ av 

den allmänna lönejusteringen i'8tteiäs socialinspekh8:rens 

arvode höjt från 43,,000 t_ ill 50.000 gmk eller 500 ntnK • 

. Liit~.llb. .QJ.;y.Q.k.g(gllsf.Q;r.aälrrlngsm;:~i.Qt .... i!.l.. 
Ans l§.g_Jj,,._Q.Q.Q_nmk .. _.ölillilliL.4.QQ...Q.QQ_,gmk_ e 11,a~~p.Q_n_ml';:_.,._ 

Då olycksfallsförsäkringsp~emierna beräknas på basen av 

utbetalda löner är med hänsyn till den allmänna lönejuste

ringen och nya befattningar tidigare anslaget otillräck
ligt., 

lLB~....lLJ_,._ H.§~2::: # lM§:.1'.=_Q ch~,ysy§,:i;:.Q._.å.:L lanQ,skap_,g:t.§ .aJZ.}2~~ 
Ans]..ag, 8. 500 nfillk. Qlming 25.Q.LOOO gmk eller 2.-5..Q.Q n._mk.._ 

År 1961 åtgick 657.450 mark anslag och per den 31.8,,1962 
hade förbrukats 761 .. 931 mark, varför det tidigare ansla

\get synes otillräckligt, 

§...Ht_IL.L. Invalt_.d,vå~gn._..(f 24 
An.fil,_gg 12Q.-.Q,9Q .. D~,, Ö:tming_l~.2..QQ...QQQ_~~r 15_. oo.o_.l1lilk... 
Föreslås h~jt med ~änvisning till att inval~dpenningen 
under år 1962 h1:5jt's med 22 %, . 

8 JihI~ ~ Bo§tad~:Qj.;~.(3.~~ fqdl~.t.:J.1~rnsi_amiljer .Ti::.L. 
.Ag.slgg ,ZO. QOO, n~ng_l. 700..._00.Q_gmls;_~.Ue'r. ll....Q.Q.Q_n1;Jk. 

Momentets rubrik ändrad. 
Jämlikt landskapslagen om bostadsbidrag för flerbarnsfa~ 

milj er (ÅFS 37 /62) har stadgandcma i landskapslagen om 

bostadsp~oduktion (ÅFS.6/60) och faniljebostadsbidrag .. upp

hävts ooh familjesostadsbidragen erstitts med bidrag för 

flerbarnsfamiljer~ Den nya lagen medger även högre bi
dragsbelopp till ett störEe antal familj er än tidigare.c 

- -·· ·-' :;; 
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Med beaktande härav har utgifterna under detta moment be

räknats till 20.000 nmlt. Motsvarande belopp i statsför
slaget Jppgår till 6,200,000 nmk, 

8 H t... ... ..I: ~- Un.Q. er .st lid å:.t b artll::i&.IJJ .J.f..J.~ .· --
.&:Ll;Jlag:,.~;.QQQ:.Jl.rokl.....Q!miug. JOO....QOQ_g~. ,.eller l,,1 00.Q_nmk..;... 
För år 1960 erhöll barnhemmen i bidrag för sina årliga 

utgifter 55 mark per barn och dygn i vanligt barbhem och · 

65 mark för barn i annat b~rnhem. Motsvarande siffror 

1961 vat 62 respektive 75 mark. Då ytterligare förhöj

ning av bic1'.bagen föreslås i statsförslaget för 1963 torde 
den föreslagna ökrtihgeh motiveras. 

Qnilin:.§t öd _ä,t_ ba:r:;gj~ räQ.ggr:_d2.r_ifj"' 

All.§12g_J.Q....QQQ_nl]k.-. Ökn_in.g-2..Q.Q.. OOQ_gmk el~L5...!...Q00.' JJ.mk... 

På grund av ingivna kostnadskalkyler för de tvenne barn-

trädgårdarna, Föreningen Folkhelsans på Åland och Finland~ 

Röda Kors' 1 som erhålla landskapsbidrag synes med beaktan

de av stegrade såväl löne- som driftsutgifter ett tillägg 
om 500.000 gmk erforderligt. 

~id:r:ag till avlön,ande_ay_komm'lJUQ.lE hems~.§tr2~~.iL2~ 

.AnfilM:__g,L,QQQ_n_~"' ÖJ:ming_J.QQ..._.QQQ_~ e 11,Q;r_J_.~OO J1&1JL. 

Föreslås höjt på grund av den allmänna lönejusteringen 

samt med beaktande av att under år 1962 anställts ytter

ligare en ny kommunal hemsyster inom landskapet • 

.!Jn.Q.gr st.Qq jg.n,Q,e .SDLJ1:L.11.terhe.t.:aarbetet...,,. · 

.fillll1a,g, _ _4.A..1Q.Q_n~"" Ökni;ug_20....Q.Q.Q_gml{_~ller 20Q nLJlL. 

För höjande av arvodena för funktionärerna vid nykt4rhets

organisationerna har i statsförslaget under 14 Ht XVIII~ 1 

föreslagits ett tillägg os 2.121.600 gmk. Med enahanda mo
tivering föreslås motsvarande höjning av anslaget. 

-;..;;;...o...;;;I..::..: ..:.1.3.... Bidr,ag_fö;r:_gll.QJ:,d.n.an.fuL.aY~JJ.e.s.ter åt .Qve.ransträQgda hlJ.smö.cl:: 

.rgu;:"" 
Jill~12g_l~8QQ_n_~~-.Q_k;ning_JQ....QQ.Q_~-~ller 3QQ_ulllli;~ 
Till följd av stegrade levnadskostnader har anslaget för 

motsvarande bidrag i statsförslaget un~er 14 Ht~ XVIII~7 

höjts med 3.141.600 gmk varför en förhöjning av landskaps
bidraget är motiverad. 

lWlm1.Q,_s_,Arb et sf.Qrme d1in.g..shY.Jz~ 
,~lönin~.r,.L_ n 

.Ans12.&2~Ökn;1.Qg_23,~~,J,OO_gmk_e l).er 2 ... 9.fil nrak. 

Motivering för de föreslagna nya löneklasserna intagna 



.... 105- 939 
8 och 9 Ht. 

under 2Ht,I:1, På grund av det ökade arbetet har även 

observerats ett anslag för extra byråbiträde4 I övrigt or
sakas höjningen av den allmänna lönejusteringen, 

.§._Ht .... II~ Hyra för arb~f.Q;rmedlingsb:a:ån~ka_l_jämte lY.sfLQ.ch__.s.täd . 
filng_(fJ.... · .. 

All.ad.M-1 ..... §8 P_nmk...__Qknin~QQQ_gmk_ el l~Q_;g,mk,, 
Föreslås på grund av hyresförhöjning. 

§JJ;tÅIIL.4... ]XJ2gn.smedel .... 

An.alag_.Q...Q.QQ_;g,.mJ&-. Ök.Qing_2_90 ~ OO_g_mk el ler 2. 9Ö.Q n~ .... 

För att kunna betjäna arbetsmarknaden har arbetsförmed

lingsbyrån regelbundet annonserat i tidningspressen angå

ende lediga platser och platssökanden. Detta har visat sig 

effektivt, men på grund av de höga annonskostnaderna er
fordras för ändamålet en ökning av anslaget, 

8 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för år 1962 28,217,900 gmk 
; 

r Tillägg för år 1962 

Budgetförslag för år 1963 33.940,000 gmk el, 339.400 nmk 
Ökning 5,722,100 gmk 

.9_HuYJJJi.1i te.lxL_]i ver.:~n.alag.._ 

I ..... -~ärskil.d.g_~n.al.ag ... 

" 57, 221 nrnk 

..9..Jtl ..... I: ~L Rå lag grun.dadg_gtgiftgx~_Yilka~i~k~_är_u:rmtagna_säspm_ 
9är~kilaa_J2Q.s!~-i_buQgg.i§!LifJ..&. 

,An.a1.ag_l2.~QQ_nmk..__Ökfilng__]. .... 400. 000 gmk el'L~r-~14 .. 000 _nmk-._ 
Kostnader för landstingsvalen påföres detta anslag och år 

1963 bör enligt landstingsordningen förrättas nya val 

Kostnaderna för valet år 1960 uppgick till ca 1.250,000 

mark. Ytterligare beräknas under år 1963 detta anslag på

föras tillfälliga utgifter för lantmäteriförrättningen i 

samband med inlösen av legoområden, 

På grunLax-1.an.d.aka p9t j än.st bevilj.a.Q.~n.siQ;ug;r_,UJ . .A, 

An.s.1,ag 40.Q...OO.Q_nnJk...._ Ökni.Dg..,.,Q....2QQ.._Q.OO_g~ al.ler 65. ooo~.nmk... 
Med beaktande av den allmänna lönejusteringen och till 

följd därav justerade pensioner föreslås förhöjning av 

anslaget, 

.9-H:t. ... l:..1.... flmfildr ag.a=_Q.QlLf.Q].k;ge;u.siQ;u sav fil1~~1.gnd ska:ggt_:_j_ 
~gen.akap ay_a:rb~t.sgi vare §gg,r erl§gg,a Jf .1 ... 
Anslag 120.000 nmk .. Ökning 1,000.000 gmk eller 10,000 nrn.k, 

Till följd av lönejusteringarna och förhöjningar av barµ-

! I 

I 

.! 
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bidrags och folkpensionsavgiften är tillägg erforderligt • 

.9 .. JU .. IL§. ~iQn.s..aygif 1.e.~.§QJD lan.d.§JmQgLi_.e.gml§lffiILmL-~1.§gj.YJ2.

re §~~_m:::1.€i.g~_fQ~_.a,r:bBts~agg~§_i .kQrtva~,iga_a~be1.af._Q.r:~ 

J1fil.12n.d,en_if.l... Momentet nytt • 

.An.s.12.g_ 18 ....QQ.Q_;mrik_mo t l2:Y:Ja:;cQnd§ 1 ~QQ....Q OQ gmJL.. 
Enligt lagen om pension för arbetstagare (APL) och lagen 

om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan

den (KAPL, FFS 134/62) har, räknat från den ·1 juli 1962, 
införts ett allmänt pensionssky;dd för arbetstagare i ar

betsförhållande. Genom 1.andskapsl'agen den 7 februari 1951 
om landskapsf örvaltningen underlydande arbetares pension 

med senare tillkomna ändringar är landskapet jämlikt APL 
§ 1 mom. 1 p. 3 befriat från erläggande av pensionspre

mier för arbetstagare i långvariga arbetsförhållanden. 

Däremot bör landskapet såsom även staten och kommunerna i 

egenskap av arbetsgivare bekosta pensionsskyddet för 

arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden enligt KAPL, 
KAPL gäller dock endast sådana arbetstagare, vilkas ar

betsförhållanden är av kortvarig natur och omfattar endast 

vissa i lagen uppräknade arbetsområden, nämligen lant

bruket, skogshushållningen, byggnadsverksamheten och hamn~ 
arbeten. 

Försäkringspremien utgör 4,5% av arbetstagarens lön och 

beräknas,på basen av år 1962 erlagda pensionsavgifter 2 för 

landskapets del stiga till 18.000 nmk. 

Ordningsnummern för de två följande momenten har ändrats. 

1Jii~ILlQ. lfil.~.iQ~-1111-1~11ill.ll~-f6ämjgnd.§~_hn~lgg_21..2.Q~. 
Ökging_J.2.Q~.QQ-~~-gllgr_J....S.QQ_n~. 
Ålands Turistförening r.f, avser att under år 1963 utgiva 

den sedvanliga årsbroschyren "Åland 1963" i en upplaga 

om 30.000 exemplar, trafikpublikationen Jt.Ålandsturisten" 

i 6,000 exemplar samt såsom en nyhet en broschyr upptagan

de .Ålands fornminnen och sevärdheter i 30,000 exemplar. 

Nettokostnaderna för denna reklam- och informationsverksam

het inklusive annonsering i tidningspressen beräknas stiga 

till 22,000 nmk. I reklamsyfte kommer också att distri

bueras en ny-upptaged färgfilm från Åland till en kostnad 

om 7.,800 nmk. Förutom föreningens övriga verksamhet som 

under 1963 bl,a. avser anordnande av ny guidekurs ämnar. 
föreningen anställa en public-relationsman i halvtids-
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tjänst. PR-mannens uppgift er kommer huvudsakligast att-

bestå av informations- och propaganda-arbete, varvid spe

ciellt avseende fästs vid arbetet inom ~andskapet i av

sikt att därmed bereda möjligheter att taga mot den öka

de turistströmmen. För fullföljande av dessa planer har 

turistf.öreningen ansett sig behöva ett anslag om 35 ~ 000 

nrnk. Med beaktande härav och då anslaget för turisttra-
"' 

fikens främjande i riksbudgeten höjts med sammanlagt 

26.757.200 gmk eller 267.572 nmk föreslås en ökning av 

anslaget med 350.000 grnk eller 3.500 nrnk. 

,9_~: 11 ... Av natur~dd~~1g§,rder_LQ~.anl~dQa_utg~f.ig~. 

Anslag_54720 nrill~Ökning 47540.QQ_gmk eller & ... 15.Q n:mk. 
Ökningen härleder sig av att anslaget under 10 Ht. VIII~ 1, 

Iståndsättning och underhåll av landskapets naturskydds

områden, slopats och överflyttats till förevarande moment 

då den fortsatta uppröjningen av områdena på Nåtö icke är 

egentliga investeringsutgifter. Röjningen av naturskydes

oorådet på Nåtö har under 1962 utiörts till ungefär 

hälften. 

3_Ht 1 I: 1.6..... ~1öQjan.d.e av el~ktrifigr:ingen ~å landsbygdg~~ 

.An.alag_~QQ_nnlli;~_Ökni;u,g 5.500,._QOO gmk elle~ 55.0PO nmk. 
I anledning av motiveringen till statsförslagets motsva

rande moment för 1963 torde en revidering av bestämmelser

na för bidragen till avlägsna trakter med ty åtföljande 

höjning av bidragsbeloppen vara att emotse. Med beak

tande härav och då bl.a 0 planer på elektrifiering av 

Simskäla och Bergö, Vårdö aktualiserats föreslås ökning 

av det tidigare anslaget. 

3 Ht .... I: 11...._ .AY_.lag.e.n om främjande av bosta~rodutkionen_fn~.an.l.e..dd.a 

ko stn.ruigLJf..2 .... 
l~ s la g.J .... Q 00 nmk..__.QkuinLJ.Q.Q ... QQQ_grnk e l.le_L_ l...._ 0 Q.Q_nnlli; ... 

:Motiveras av förhöjda sammanträdesarvoden vartill före

slås en förhöjning av byggnads1nspektörens arvode med 

5 00 grnk i månaden ti 11 10.500 gmk. 

3- Ht .. I!...1.9.... .AY-1.§11dska12.s.1Qgg~lerjJ1g-11v byggnadIDL.sn.::K.samb._e.t e.n 
t:~-kQ.s.tnail.§t- tu .... 
An.tlag_.2.Z.....Q.Q.QY.-11lli;.._.Qlming_.h.9.Q.Q. 0 OQ_g,mk_ e l.1~LJ~Q.Q.Jl:!l.lfu. 
Under år 1962 har med stöd av landskapslagen om reglering 

av byggnadsverksarnheten (29/59) påbörjats uppgö~ande av 
byggnadsplan för vissa områden inom tvenne kommuner, näm-
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ligen Jomala och Finström. Planläggningen.för området 

runt Mariehamn i Jomala utföres på uppdrag av landskaps

styrelsen och bekostas av landskapet" Under år 1963 ä

ger landskapet enligt avtal utbetala ca 36.000 nmk eller 

för mätning och kartläggning 17.000 nmk och för utarbe, 

tande av den egentliga byggnadsplanen 19.000 nmk. Bygg

nadsplanen för Godby i Finström utföres på uppdrag av 

kommunen. 
Jämlikt 98 §förenämnda lag äger.emellertid landskaps

styrelsen enligt prövning fördela de slutliga kostnaderna 

för dylik planläggning mellan kommun, markägare och land

skapet. Sålunda beräknas ca 15.ooo·nmk av kostnaderna för 

planläggningen i Godby komma på landskapets del, I Jomala 

torde koramunen och markägare deltaga med ca 20.000 nmk. 

Då därtill planer förefinnes för anställande av byggnads

inspekt ör i Jomala för vilket bidrag även utgår före-

slås under momentet ett anslag om 52.000 nmk medan såsom 

inkomst observerats Jomalas beräknade andel. För motsva

rande utgifter i samband med byggnads- och planläggnings

verksamheten i riket har i statsförslaget upptagits ett 

belopp om sammanlagt 2.300.000 nmk. 

S Ht. I: 20. ].nm,dstodspremier_i!.l.... 

.An~lgg 6~000 nmk~_.illming 100.000 gmk ella~ l.OOOJ!.illJ:L. 
Försäkringsbeloppen för landskapets fasta och lmsa egen

dom har genomgående höjts varför tidigare anslag är o

tillräckligt • 

.9.-Iil .... I~ 21 ..... filgifm_f ör~§~,;r.dsnänm,9._{f.l..L 
.An.algg~.2.Q_n:g&_ ÖkniJlg_lOO •. QOO gl!JJLg ller l .... .QQQ:...U.QL 
Motiveras av förhöjda sammanträdesarvoden, 

3-l!t.,I;.,2~ gukt~d CLL_ 
.An.s.lgg_.2.Q.....QOO_;u.Dfu.._Ökning JO~.Q_gmk elleL.k.QQQ_nmk,. 
Den föreslagna ökningen motsvarar det beräknade behovet. 

För motsvarande ändamål har i statsförslaget för 1963 ob

serverats 1,850,000 nrnk • 

.9. Ht. I: 2J._ fi.ll-1andska12s.§ll;relsfill§_Qj._s]Q..§,i tiQD,_lli._hran.Q.y§se.u.d.et • 

.fill,alggg!_f~l§:~_Qf,.Qr§u.Q.!:at för de utgifter som enligt 
landskapslagen om brandväsendet ankomraa på landskapet 

att erlägga såsom kostnader för brandskyddsinspektör och 

rådgivande kommission (§ 2), Släckningshjälp (§§ 19,41) 

bevakning (§28) samt ersättning för olycksfall (§44). 

I 

I 
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,9_.Ht. I: 24. Un~r .. giQ.Q,_i..QI:_främis,n,de av }2rancisky.O,det (fJ~ (Tidig. 9 Ht. 

I: 9) 

Anslag J,._000 nmk.._ Minskning_l.Q.Q...QQ.Q_g.mk_tll..§.I:-1...QQO .ni~~ 

Ur brandskyddsfondens medel har" tidigare erlagts utgift~r

na för statens brandförvaltning, vilka år 1961 uppgick ·' _ 

till 130.313.100 mark. Av detta belopp har i rikets bud

get för bidrag till kommunerna upptagits ett belopp, som 

åren 1960-1962 uppgått till 70.000~000 mark. I propor

tion därtill har motsvarande anslag upptagits i landska

pets budget~ På grund av ändringen av 3 § lagen om 

brandskyddsavgift (FFS 259/61) erhå~ler statsverket, 

räknat från den 1 januari, icke längre medel ur brand

skyddsfonden, utan till fonden influtna brandskyddsavgif

ter utbetalas direkt till kommuner och brandskyddsorgani

sationer. Ur brandskyddsfondens medel beräknas sålunda 

kunna erläggas större bidrag till kommun och organisatioa 

ner än hittills varit fallet. Med hänvisning härtill har 

anslaget för bidrag till kommµner i statsförslaget 

skurits ned i motsvarande grad och för år 1963 har så

lunda under 7 Ht. X: 2 upptagits endast ett belopp om 

100.000 nmk eller 10.000.000 gmk avsett för i rikets 

brandlag 46 § 1 mom~ förutsatt understöd för anskaffning 

och grundreparation av brandstationsbyggnader och andra 

för brandväsendet nödiga byggnader samt för f järrhjälp 

lämpad och annan tung utrustning, medan anslaget under 7 
Ht.X: 3, understöd åt brandskyddsorganisationerna med ena

handa motivering helt och hållet slopats. 
Landskapsstyrelsen har med anledning härav till behand

ling upptagit frågan huruvida icke de avgifter, som för~ 

säkringsbolagen för åländska försäkringsobjekt utbetala' 

till brandskyddsfonden kunde föras till en särskild fond 

för landskapet att på enahanda sätt utdelas inom land~ 
' skapet Då landskapsstyrelsen ansett att ett sådant för-

farande för närvarande icke kan realiseras, samt ned beak

tande av att åländska kommuner och brandskyddsorganisatio

ner k.an ansöki om understöd från brandskyddsfonden och 

dylika understöd enligt uppgift även därifrån erhållits, 

har landskapsstyrelsen sett sig tvungen att föreslå minsk-
, 

ning av anslaget under detta monent 1 som i huvudsak an- . 
vänts för bidrag till upprätthållande av brandväsendet i 
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kommunerna. 
Ordningsnumret för de följande momenten ändrad. 

,9J.!LE-22. ... ;EliI:....Illanlfig.€;lli:Qg .ay si~anssko J.an_J..;Ll.... 
AJ1.a11lg~OOQ_n,m.k.-.,.__Minskning_§QQ .... OOQ_gmk ell,e~ ~ ... 00,0 ~ 
Sjömansskolekommitten har avgivit sitt betänkande under: 

innevarande år, varför en minskning av anslaget synes 

motiverat • 
.9,Jit....lLZ§... ,På grund_,ay_,iQXddj.sJ2Q.si.t_i.Qllslag.en_}:l~evi lja.d..e_ued.s§,t,tningar 

QCh.friår if-2..- Momentet nytt. 

,Ans1!.~B 2.5.Q.Q pmk,_mocy,a;ra!1Qg_.22.~-
EDligt 8 § lagen om statens lånefond (189/40) fär ogul-

det kapital eller ränta på lån, som beviljats ur fonden, 

icke avföras ur räkenskaperna, därest icke i statsförsla-· 

get upptagits anslag härför. Då det synes ändamålsenligt_ 

att tillämpa samma förfarande ifråga om av landskapet 

utgivna lån, föreslås ett anslag om 2,500 nmk för be

viljande av friår och nedsättningar med stöd av jorddis-

posi tionslagen • 
.9.J:!!

4
I: 2g~ Av landska.:gslagen om_sy_gsel.s§t~ni.ug_föra:rilidda kostna~~ 

if..h. Momentet nytt. 
,An.slag_20.000 n~t.svarapde Z,,000..._000 gmk.. 

Landskapslagen om sysselsättning (6/62) förutsätter att i 

landskapets budget för tryggande av sysselsättningen upp

tages, förutom lån och understöd (3§), jämväl medel för 

följande särskilda kostnader~ 
1) På landskapets försorg eller med dess stöd anorQ.nade 

tillfälliga yrkeskurser (4 §); 
2) Transport eller und~'rstöd för förflyttning av arbets-

tagare (5 §); 
3) Ersättning åt kommun, i vars arbeten placerats flere 

arbetstagare än vad kommunens arbetsplaceringsskyldighet 

förutsätter (12 §); 
4) Sysselsättningsnämndens utgifter (17 §); samt 

5) .Arbetskrnftsbyrå (13 §). 
Lagen förutsätter j~mväl att komm:un i visst fall äger 

ersätta landskapet (11 §). 
I statsförslaget fbr år 1963 har såsom understöd för ar-

betslöshetens hindrande under 15 Ht~ IV~ 1 upptagits 

22.000,.000 nmk. 
Skötseln av den centrala förvaltningen bör handhas av 

I , I 

, I 
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av förenämnda arbetskraft so yr~. :Oå denna byrå ännu icke 

inrättats och någon detaljplan över huru förvaltningen 

skall handhas har för utgifter i samband härmed före

slagits ett särskilt moment nedan. Förutom utgifter ;för 
---._ ' 

planeringen har samtidigt ooserverats utgifter för even

tuell personal men torde arbetskraftsbyrån låmpligast 

sammanföras med arbetsförmedlingsbyrån då de~sa två byrå~ 

ers verksamhet i stort sammanfalla, 

3...,Ht. I: 30.._ E.QLfil~~~h u~f.1gL.L.s1äm,hg_ ... n .... d.___m=e.-.9: lliY.? 11.:: 
fil.ng§.!'.Ll1Y_gy.§..sgla§linJ.n~fillafil!,...- Momentet nytt • 

~1~QOO nmJL.m~e '3~q+,-QQ.Q~,,.. Hänvisas till 
' .· . ' . 

motivering under 9 Ht.I~ 29. 
~-..-...--3_1_ .. JJgderst.Q.Q.. åt kommuner ,_.som råkat i ekonomj..ska_;;a:J[~;IZ~e;.h~~e..J;..,. 

ifj..__Momentet nytt. .. ·; 

Auslag 5.._0QO gmk motsy:arande 2QQ.,.OQ~. Föreslås upp

taget för eventuella behov. 

9 Huvudtitelns slutsumma: 

Ordinarie budgeten för är 

I Tillägg för år 1962 
Budgetförslag för år 1963 
Ökning 

1962 67,765.000 gmk 

9ll40. 000 gmk el. 911. 400 nrJk 

23.375.000 Il Il 233.750 Il 

,, ,! 
! I 
I,! 

:,.·1 

• I 

I 
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,Anslag_§..._.QOO nmk..,_ ~kri~l.QO. 000_.gmk eller 1 1 OO~n,_~ 

Tillägget a,vser närmast att täcka kostnaderna för de i.n

. ventarier, som erfordras vid inredningen av forstavdel.:.. 

ningens nya ämbetsrum vid Ekonomiegatan 1# 

AnQ~affn1.ug_ay_Qff ~.§.1=d~~liQ.gringQm~..ekill~ 

An~ __ _J.Q..._.QOO_nmk mot syg~nd~ ~ .... QQQ_._Q~Qf.Qr~nQ.rah 

Anslaget motiverades utförligt i budgetförslaget för 1962. 

Dupliceringsmaskinen har emellertid på grund av utrymmes

brist icke kunnat anskaffas varför anslaget föreslås 

kvarstå. 

10 Ht,I~..._ ]"~byte av tjänst§.12ili Momentet nytt. 

Ans}ag_ll_oo~mot:rzarande 1Ll004 QOO gmk~ 

För la~dskapsstyrelsens behov inköptes vid årsskiftet 

1956-1957 tvenne personbilar. Bilarna, vilka äro medkörda 

över 100.000 km var, borde, då de äro rätt nedslitna och 

draga dryga reparations- och underhållskostnader, ersättas 

med nya. För act främst lämpa sig för transport av lätta

re varor borde den ena av dem vara av s~k~ farmartyp 

medan den andra lämpligen bör vara en vanlig personbil. 

Landskapsstyrelsen anser att den ena bilen skulle anskaffas 

under 1963 medan den andra skulle få anstå till 1964. 

_bnf;Z}ia f_;fgiJ.lg__gy~fö:rlng.sma_skin..._ Momentet nytt. 

~.l~g__].,l.._.Q.Q.Q_nIYJlLID.Qt sy,ar:,an.d~ l_._ J,OQ..._QOO ~ 

Redan tidigare har diskuterats möjligheterna att övergå 

till maskinell bokföring för landskapets bokföring, För

delarna med en maskinbokföring jämfört med nuvarande· för

farande är uppenbara. "En maskinell brmkföring gör materia-

. letöverskådligare och mera lätthanterligt, medger bättre 

kontrollmöjligheter samt gör framför allt arbetet snabba

re. I den mån gällande finansförvaltningslag det medger 

kan även vissa arbetsmoment sammanföras och förenklas. 

S~som praktiska fördelar med maskinbokföring för landska

pets del må särskilt framhållas att av huvudboken skulle 

tagas kopia för att eliminera de olägenheter, som nu upp

står då huvudboken sändes till Ålandsdelegationen, vilket 

omöjliggör all granskning av föregående års bokföring un
der en tid av flera månader. Även för låne- och lönebok-

I 

! ! 

i ,I 
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föri~gen medför maskinell bokföring avsevärda lättnader. 
Sammanlagda antalet lån utgör för närvarande ca ·3.000, 

vilket i flera avseenden gör arbetet därmed svårhanterligt. 

Med maskinookf öring skulle låneverksamheten kunna göras 

mera överskådlig och lättare särskilt vid anteckningar i 

lånekori~B·och utskrivning av debetsedlarna, vilka moment 
i stort/sammanföras,vilket är förhållandet även 'beträf

fande lönekort och lånelister. 

Mariehamns stad, vars bokföring i många avseenden är 

likartad landskapets, har under ett antal år haft maskinell 

bokföring och har enbart goda erfarenheter därav~ Vad som 

framhållits såsom en nackdel har varit att bokföringsmas

kinerna betraktats såsom relativt bullriga med tyåtföljan

de behov av speciellt utrymme.. Av denna orsak har det 

varit omöjligt att i landskapsstyrelsens redan tidigare små 

ut~ymmen bereda plats för en bokföringsmaskin. Emeller

tid kan beträffande de senaste modellerna av dylika mas....:. 

kine~ konstateras, att de icke föra mera oväsen 2~ en 

större räk:nemaskin, varför ett särskilt rum icke är er

forderligt även om vissa omflyttningar måste göras för 

att bereda plats för bokföringsmaskinen. 

I anseende härtill föreslås for ändamålet reserverat ett 

belopp om 11.000 nmk då enligt inbegärda prisuppgifter en 

lämplig maskin kostar 9.600 nmk vartill kommer bord och 

kortlådor ti 11 en beräknad kostnad om 1., 260 rnnk. 

.. 1.L._ijä 1 sQ.=_Q.Q.!L.s:iJJt~a._e_:g,4-

H t ... II:...l &Ålands centraJ.sj11khiw_;[g;r_~ll.§Ji.p,ffUi.ng__gv_inyeniari&.r-2.Qh 
in.s.t.rum_gni.... 

. A_n.al§g-1~..3.Q 11mL_Qfill.i,Dg_ 6 6~" O{)Q _gmk _el le~.Q_;g~. 
' ' ' 

F~Jand~ anskaffningar föreslås: 

1. F~r ordinär förnyelse och komplettering av läkarappa

ratur och instrument föreslås sedvanligt belopp~ 21.000 

rnnk. 

2. Fö-r. anskaffning av en ny panna till värmecentralen, ir_-

stallation av avhärdningsfilter, matarvattencistern med 

avgasare och utbyte av den ena ångdrivna kolvmotorpumpen 

med en el-"pu""'·p • För närvarande är de två nu förefintliga 

pannarna .s· .::iki 1 t vintertid så hårt belastade att ett fel 

i en av deill medför avbrott för värmen till hela sjukhuse·t. 

Enligt Ekono, som rekommenderat dessa nyanskaffningar, 
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skull! kostnaderna stiga till sammanlagt 61.000 nmk. eller 

för sju~husets del till 48,000 nmk, 

3. För ny transformator~ Enligt sakkunnigutlåtande är ,. 

strömförlusten hos den nuvarande transformatorn betydlig. 

Ej heller finees någon transformator i reserv4 För anskaf

fande av effektivare transformator föreslås sålunda 5.600, 

varvid den tidigare transformatorn bibehålles såsom nödvän

dig reserv. 

4,. För takförsett cykelställ 2.000 nmk, för ny tvättmaskin 

till värmecentralens tvättsguga 1,200 nmk, för TV-antenn 

till personalbostaden 1.280 nmk samt en mindre snöslunga 

1.200 nmk, 

~amtliga ovan föreslagna investeringar är gemensamma för 

sjukhuset och sanatoriet, Enbart för sjukhuset föreslås~ 

5. Till laboratoriet en ny centrifug, en elektrofores

sökare med planimeter och ett torkskåp för en sammanlagd 

kostnad om 2.700 nmk. Genom ökad belastning är den nuva

rande centrifugen i praktiskt taget oavbruten användning, 

vapför, då behov av flera centrifugeringar ofta samtidigt 

förekomma synes den nuvarande kapaciteten otillräcklig. 

En modern elektroforessökare med avjäsning direkt från 

papperet samt planimeter för avlä~ning av resultatet före

slås för att underlätta och göra El.:rbetet säkrare. 

Elektriskt uppvärmt torkskåp möjliggör snabbare torkning 

än hittills då disken i laboratoriet måst: självtorka.., 

6, För att antal strålningsmätare 1,000 nmk, avseende att 

~~Rfvlla de.nva fordrin~ar som ställas för kontr~llen av 
'!,~Cil.O~!nl'Va stTaln1ngen V?;d bl~ a .•. rontgenanläggn;J;ngen., 

7 .fF0 o~. '{ås. avsecLd .. at:~.kunna .vkaga s~val patAent som saw,·, er r·u.cn·IIg vid. sarsn..1lda SJU rroms.LaiI, i.ouu nnil::,, 0 

8, För operationslampa till operatlonsavdelningen 4,300 nmk~ 

För närvarande finnes en stationär operationslampa endast 

iden ena av operationssalarna medan i den andra användes små 

transportabla lampor. Då likvärdiga operationer ofta 

samtidigt utföras i båda salarna vore en ny lampa erfor

derlig. 

9. För komplettering av gynekologiska avdelningens utrust

ning 5.550 nmk avsett för en narkosapparat jämte lust- och· 
syr-

;sa s tub er, ~n elektrisk sugapparat samt en upplivningsappa-

rat för nyfödda,, 

10~ Till patientavdelningen tvenne stickbäckens~erilisa

torer för en kostnad om 4. 000 nu1k 0 

I I 
' ' 

"I 
11, 

'i 
I 
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· J..Q.J!t*II;_2. Ålands central.sjukhus för avlofil.a=_Och vatte,nl,gdnin,g_ 
Jm.s.1.ag-9Q...QQQ_u:mk_._ Ökning~3QQ~OOQ_g.!1Jk-.§.1le~_.2.9...QOO_nmk... 

Under detta moment har i :'budgeten &ron lg60-1962 upptagits 

anslag närmast för bekostnade av centralsjukhuse"tB """'~"'l 
" i den utbyggnad av avloppsnätet utanför sjukhusområdet som 

handhafts av Västra Klintens di~eslag. 
Av anslaget i budgeten för år 1962 reserverades dock på 

basen av preliminära beräkningar 1 •. 764.-000 mark för sjukh:u
set s egen del för uppförande av en klorerings- och renskä-

rarstatio,n på sjukhusets område. 
Sedan hälsovårdsnämnden i l'Iariehamn ett flertal gånger 

gjort sina påminnelser och fordrat en slutlig lösning av 

sjukhusets avloppsfråga och då sjukhusets nuvarande avlopp 

mynnar ut på norra sj dan om vägbanken över Svi by viken 

med ty åtföljande föroreningar, har landskapsstyrelsen 

låtit ingenjörsfirman Hus & Bostäder utarbeta förslag till 

sanering av sjukhusets avloppssystem. I detta nu finnes 

för sjukhusområdet endast en utgående avloppsledning för 

säväl avlopps-, dag- som dräneringsvatten. Planen går i 

huvudsak ut på att leda ut det mesta dränerings- och dag

vattnet skilt för sig i en ledning, som i stort har samma 

sträckning som det nuvarande avloppet men mynnar ut söder 

om vägbanken medan avloppsvattnet ledes genom klorerings

stationen och vidare till Västra Klintens dikeslags under 

uppförande varande reningsstation. Avsikten är således 

att så litet dagvatten respektive dräneringsvatten som 

möjligt skall passera kloreringsstationen, detta för att 

hålla driftskostnaderna för stationen så låga som möjligt, 

Till dagvatten- och dräneringsvattenavloppet skulle, ge
nom nya ledningar anslutas tvätten, värrnocontralen och vis~A 

gatubrunnar, vartill kommer en separat dräneringsledning 

för utdikning av sumpmarker bakom växthuset. 
Då sjukhusets vattenförsörjning f .n .. sker genom endast en 
vatt~nledning kan ett brott på denna vara katastrofalt för 

sjukhuset, I samband med ombyggnaden av avloppssystemet 

vore det därför ändamålsenligt om vattenledningen kunde 

utbyggas med en anslutning västerut och denna läggas i gg 

mensam rörgrav med avloppet, så långt deta kan genomföras. 

Kostnaderna fördela sig i sammandrag på följande poster~ 
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Vatten- och avloppsledning (ca 175 m) 

Dagvatten~ och dräneringsledning (ca 192 m) 

Klorerings- och renskärarstation 

Byggkosthader 1~998.000 

950 
10 Ht. 

2.884.201 

2 .. 195 .. 925 

Maskinell utrustning_LJ..4..2..LOOO_ 3-s.J10. OQ..Q_ 

_sy,mma_nm~k8-9lfi,,._§21_ · 

~ lJ, g;.c_ 8 .9.JB..§._..n_I1lli;,.., 
I denna beräkning är icke medtaget kostnaderna för upp

värmning av klorerings- och rensskärarstati,onen då det än
nu icke är utrett vilket som ställer sig billigare, el .... , 

uppvärmning eller anslutning till sjukhusets värmesystem, 

för vilket tidigare utgiftsrest föreslås reserverat. 

lQJi.:t ... I l: 3,, .. Å1.f1.llJ;1.i;i_Qg;QJ.;t::.al.~atLg t .Q.J.:.:UJilL:-._fJiL.an.akaftnin&...-ElY-il'.!Y.siD!.artg;r 

o c 1Lin.s.:t;r.:y_-m~J1.t .. ~ . 
.An.sJ..ag_J2. ..... 22QJlmk.;-_ Öl9J..ing ••. J,_,_.2.~ OOQ_g_mk el l&L.1~...Q.21_~ 
Ordinärt anslag för anskaffning av inventarier och instru

ment 1.500 nmk vartill kommer centralsanatoriets andel av 

de under 10 Ht"II~ 1 punkterna 1-4 föreslagna investeringar-

na. 

·· .lQ Ht. II;_,L. I:;;Qstrn;i.d.§];_för_,1.and.§ka12~laj;..§.a.g,dglar i Grg]..fil2;;L_gj]Jk;hul2..._ 

.Ans l,gg_].~ o O nmd1...o.._.Q~p ing.-3.2.Q~ . .Q.QQ_gJllk_~l le~.2..Q.Q_nTIJk .... 
Enligt budgetförslaget för Grelsby sjukhus avser sjukhu

set att för år 1963 uppbära L500 nmk per platsandel mot 

tidigare 100.000 gmk motsvarande 1.000 nmk. 

.. III.~ Un.Q..~;;aci12n in@=_Q.QlLJ21 l@ingnvä se nQ..~.:L •. 
10 p!JI I: i. .8J.@d.§.-1Y9.&:llm..J:.Q-r-.a.iw~affning_ay_inY.~n t 2.tla-IDA.!!k.

~g-3..... 8 O.Q_n.JJ1$......__M,i,ngkn ing_ ... ~tZ...Q •• _Q.Q.Q_~Jllic-tll~LfL2Q.Q_n.mk ,,_ 

2.000.nmk av anslaget avser att täcka kö-stnaderna för utby

te av ett mindre antal äldre pulpeter, för 100 nmk per ."' 

styck jämte smärre inventarier. . 1. 800 nmk före slås för 

inköp ·av monter till skolans zoologiska museum. 

l~L.H.:t ... II I~ 2 ._ Å 1snd::;i_lYQ§JJQLf.QL.P lg..ngrtn.g_a,::c .. .sto ],.Q:mx.:åde.:t._._ 

.AM lag_ 16 .1.QQ_nmK._Q}mj.ng_.§J..Q_ ... .Q.Q.Q gfil~L~l.1.~I.:-2.i.J • .QO JJJll~ 

I 1962 års budget upptogs ett anslag om 1. 000. 000 mark för 

att arbetena med planeringen av skolområdet skulle kunna 

påbörjas 1. i avvaktan på slutligt ko stnadsf ör slag. Under 

året har östra och södra delen av området färdigst2llts 

medan för det fortsatta arbetet på det övriga området, en

ligt in begärda lrn st:::iadsförslag erfordras 16. 100 nmlr elle,r 

1.610.000 gmk. 
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l.~_ Ht. :. 

]..QJii,..III: 3..._ Ålan.Q..s._lygeum :U:i.l::_:i.Datalle.ring av ol,.i_eel~~ Momentet 
nytt • 

.AMl.M._b_§Q_Q.._n,mlLIDQ.:tsyq,:r;:g,ndEl-.filiD~.Q.Q_g]]~,,,_ 

Ålands lyceums värmepannor kan eldas endast med ved. Sko

lan saknar emellertid möjligheter att på skolområde~ upp

lagra erforderlig ved för eldningssäsongen. Lagring-en har 

därför skett på sjöfartsläroverkets tomt men alla trans

portkostnader har medför ntt veden blivit oproportioner~ 

ligt dyr och oekonomisk såsom bränsle för lyceet. Veden 

beräknades sålunda under 1962 stiga till 1.700 mark per 

m3 ~ Då ju fråga är om relativt stor värmeanläggning har 

eldningen fordrat ständig passning, vilket gjort arbetet 

synnerligen betungande, Då övergång till oljeeldning sy

nes såväl mera ändamålsenligt som ekonomiskt - enligt 

"Sk:onos beräkningar skulle en oljeeldning med nuvarande 

olje- och vedpriser amottera sig på tre år - samt då en

ligt uppgift från forstavdelningen avsättning ändå kan på

räknas för veden föreslås 6.800 nmk för ändamålet, vilket 

belopp erfordras för omläggningen enligt inllegärda kostnad§_ 

förslag~ 

10 HtÄIII~ 4A ~land~tslgr9verk ;,Uir anB~affni.ng_,ay inventari~~ 
.m ..... m..,.~ :Mo ment e t ny t t • 

.ArW1.gg_J~8Q..Q_JJ.JJik_.IDQ~syar.an.d_~-lE2Q.,._QQQ gm.lr...._ Av anslaget 

avses 2~500 nmk att användas för inköp av en kombinerad 

ljus- och fotokopieringsapparat, 800 nmk för en AGA Diva

tor samt 500 nmk för förnyelser av smärre utslitna inven

tarier .• 

Kopieringsmaskinen skulle användas både som undervisnings

obj ekt och för framstälL~ing av bildmaterial för kompen

dier samt avdrag av facktidskrifter för lärarnas behov~ 

AGA Divator, en trycklufts-andningsapparat är ett vikt;hgt 

hjälpmedel vid eldsläckning ombord, varför det vore bety-· 

delsefullt om eleverna redan under skoltiden bibringas 

undervisning i dess skötsel och vård, m,m. 

lQ H t . I I I: 5-..... Al.ands .ai ö f a:r:.t..§ läx o ve r k_i.Q.J:_gn12kaf.fniJlg__g_y_r:a_Q.ri r s iI!lJlla.t.Ql ... 

Momentet nytt. 

An~lag_12Q~909_nffik_~QtBvar.andg_iz-=.,QOO,OQ.Q_g~JL.. 

Enligt de internationella sjöfartsavtalen och rekommenda

tione~na bör av handelsfartygens däcksbefäl krävas Qerti

fikat för deras llehörighet att föra fartyg med radar. 
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På grund härav bar de flesta sjöbefälsskolorna i Sverige 

och .Åbo navigationsskola i Finland f1:5rsetts med cylik simu

lator och dessutom har i statsförslaget upptagi~s medel 

för ytterligare en, och avsikten är att samtliga naviga

tionsskolor i riket skall förses med en simt:'!~ato::r, 

Radarsimulatorn möjliggör för läraren att framkalla olika 

. navigeringsproblem, som kan uppstå vid nedsatt sikt och 

dessa kan av eleven lösas på ett verklighetstroget sätt.· 

De situationer, som lära~en framkallar genom manuell in

matning av främmande fartygs kurser och farter framträder 

fullt naturtroget på radarbilden. Eleven kan sedan manu

ellt vidtaga åtgärder för det egna fartygets manövrering 

för undvikande av kollision och resultatet framträder lika 

naturtroget på radarbilden och övningen blir sålunda full
ständig. 

10 Ht. IIILQ.. ... Ål.ands s .iöman~o la för an..skaffnin.g av in ven tarieLQ..QJL 

I I 

I 
11 

mask,in...e,;r;:_.(fJ... Momentets rubrik ändrad. 1
1 

.An..s.lag_JQ....OOQ_n_mk motsvarandg_ 3. 00~.QQ.Q_gmk of.ö.r:~n.Q.r:.a.t.... :·I 
Föreslås för de anskaffningar, som blir erforderliga 

ifall skolan komme att arbeta i· full utsträckning • 

. llLHt •. III: 7_4 Å.1.ands ;;.?;rke s.sk.Q.1.a_för anskaf.fning~inventarier Ul.. 
(tidigare 10 Ht. III: J. ) 
~g_JQ.Q_u_mJi .... ..JlQ..n..skning 13Q.OQO_g_mk ~ller_l .... SQQ_n:mk.... 
Föreslås för minre kompletteringar. 

lO_Ht.IIILB. 4.1.and..s-1an:t..m.ann.a~ola_f.Q.1:_.an..sk.affnipg 
(tidigare 10 Ht.III: 9). 

ay_,inven:t.ar.ier m.m. 
I 

~l.ag_11Q Pmk--.N.inskn,in.g-11J .... QQQ_grnk ~lle;r;:_:L_].JQ_nml..L.. 

Avser "'inköp av ny skrivmaskin i stället för den tidigare 
som är utsliten, samt för anskaffning av snabbrensare till 

värmepanna ... 

lQ .. Ji t ... ...I I I ;...3.... A lanQ..tL.1.an.t.ll@nn.a~kQ la_f.Q.x:_g;r;:yn.Q.:r~nai::.ailQn_.a:z-1~r: ar bQ.at.ad. 
(tidiga~e 10 Ht.III: 10, rubriken ändrad) • 

.An§B_g_i .... 2QQ_nmk .... 

Anslaget i 1962 års budget för samma ändamål har använts 

för tillbyggnad och renovering av andre lärarens bostad, 

kanslirum för Ålands försöksfält, samt för trappan till 

vindsvåningen. Anslaget var dock otillräckligt för renove

ring av vindsvåningen, varför anslag härför upptagits ånyo • 
.l.Q-H.L..II ILlQ.... Å l.aml.a_ty.inn li&Lh~m.alfilQ.s...skQl.a för .all.§k.aff ning_gy.-in=

v en.t.ar.igx: (tidigare 10 Ht .. III~7) 

i 

--1 

i 
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~nslag 80Q nmk • .Q_kp.ing 20.00Q_gmk,,Bller 2QQ_u._mk....:__ 

Avser inköp av en vävstol till beräknad kost;nad om 30.,000 

gmk samt för förnyelse av ett antal stolar till sömnads

salen. 

, J..Q.Jjt~III: ... 1.1 ..... Å.lf-11ds lp.!llhQ.shål~sko.J.a .f.ö.I:-1.D.a!Glle.ting_.ax_Q.ljg~ 
nin&a. Momentet nytt. 

~lag 5~00Q_nmJL.mo~varande 2QQ ..... QQQ_g!!J1$ ..... 
För att underlätta arbetet och om möjligt kunna undvara en 

heltidsanställd vaktmästare och i stället anlita tillfäl-

lig arbetskraft föreslås installering av oljeeldning i 

skolans nya byggnad. Kostnaderna beräknas, enligt inbegäre 

affert, till 1.900 nmk för erforderliga omändringar i 

karaktärsbyggnaden och 3.100 nmk för ledningar m.m. till 

gårdsbyggnaden eller totalt 5. 000, nmk~,- ;. : 1· 

. l.Q_fil ... III;...12 ... Alana.s .. 1.an:thyBhå1,lss~_!.Q.~.an~aUn}..nLav _inv~u:t,g;c;1,~r ... 
·.' ' -- . . '' 

Momentet nytt .• 

AnEl.a,g l...._QQQ_gfilk mot.svarand~_lQQ,A..QQQ_~ ... Föreslås för 
komplettering av möbler och armatur i elevrummen samt för 

inköp av skrivmaskin till kansliet. 

:10 H.iJ.lI~ lJ.Folkskolinspektörens kans~i för anskaffning av inventari

,g4 Anslag_Q2.Q._nmk;...._ Min.skn.ing~.25..0QQ__gmk eller 2'20 nTIJJi... 
För inköp av inventarier erforderliga i samband med anstäl~ 

landet av halvtidsanställd'kanslist. Anslaget avser inköp 

av bl •. a .. skrivmaskinsbord och bokhylla • 

. JQJ:It...._III: l.!... Skollägenh~ten på JQIDala ~d fQ.t dräner.ill,g~arbeteU..: 
(tidigare under 10 Ht.III~ 11.) 

Ansla..g 1. 50Q _ql]k...J]Q,isvarande._l5.Q...OQQJ;.mk. Avser täckdilming 

av 1,:08 ha åker i Näset.. Tiå detta skiftti dränerats kan 

uppehåll i täckdikningsarbetet göras då de övriga dräne

ringssystemen tillsvidare fungerar utan ,anmärkning. 

äH:t..illL.l.2.a. Skollägenheten på JQma.lf.L.@ .. nLf.ä.I::_.an~k.affning_g.v maski
ner...._ Momentet nytt. 

AU~l.a:g_.2......8..2.Q_nmk~ller 2~QQQ_g.JM;. Anslaget avser inköp 

av dels en s.k. Tive kulturharv med 2,99 meters arbets

bredd för 950 nmk och dels en frontlastare försedd med 

mull- och snöskopa. Under senaste året har man såväl i 

Sverige som Finland prövat harvar av föreslagen typ och 

konstaterat att bearbet~ingsresultatet är överlägset tidi

gare typers. Frontlastaren skulle avsevärt underlätta 

transport, lossnings- och las-tningsarbetena samt framför-
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allt effektivisera snöröjningsarbe~~fia pä gärden. 

IV ... Näringarnas f;:@mj~ 

· ,l.Q_li.t ... IYL 1 . Ansk_atfning .ay_m.a.s,tiJ:lfil::_i.Q.r_t.Qr:tJ..§&~arb.e.t.en .. ,· An~l.a~ 
.1.&..QOO nm}c _ Ökning_.2.QQ...QQ.Q_gmk,..ell.a.r._2.~QQ.Q_nmk.... · 

Lantb~uksavdelningen avser att under år 1963 realisera -

bl.a. ett stort och svärbemästrar torrläggningsföretag i 

Finström, Svartsmara. Förhöjningen av anslaget motiveras 

av de arbetsredskap bl .. a. pumpar som erfordras.för arbetets 

genomförande. 

10 Ht.IY.:...2..... .An.smfni;Q.g_2Y.-ii§kefxr.a.L... 
AQ,slas...lQ.~OOQ_n.._mJL., Ökning 200.._QQp__g]]k eller .24..QOO n!DkL 

Förhöjningen motiveras av stegrade kostnader för fyrmate

rial, vartill kommer att vissa svårtillgängliga fyrar 

borde utrustas med så många gastuber att byte icke behöver 

göras under vintern. Ny fiskefyr planeras · uppföras på 

Långören i Brändö. 

l.Q Ht,..IV:JA ,An..als;a!fJJ.ing_.ay_.markber~rlUillZ§.aggr.ega1~~~~agn~m~m~ 

,An~QQ._nmk_mQi§VaT.a.rule l..a..Q~OOQ_g_mk... 

Avser inköp av tvenne markberedningsaggregat och en släp

vagn för forstavdelningens behov. 

Y.:,,.__KQmmJJll-1Jia!im1~Yä sgnd e t ...... 

10 H4.v:..1,. yägbygg.n.a.fu2=-~gf.Q.r:bät,tmg.s.9:t:J2gten_ilJ ...... 
_ _An~l.ag-9.5_Q,,._QQQ_~gik~ För dessa arbeten föreslås Qf.Ql:ängrat 

.92.~QQ.OOQ_gm~, vilket belopp i anseende till vägbyggnads

kostnaderna i riket torde medge eventuella tilläggsanslag 

senare. Dessa kunna tänkas bliva erforderliga t.ex. för 

utbyggnad av den planerade f ärj linjen .Ålan(; -Gustavs 1 an

gående vilkens realiserande beslut emotses nästa år. 

Det ordinarie anslaget föreslås fördelar på följande sätt: 

På~ende_.a.J:beten& 

a) Fortsättning av förbättringsarbetet på vägen Marie

hamn-Bomarsund-Prästö mellan Stenbrobacke och Domarhöle 

vägskäl i Sunds kommur~ på en sträcka om ca 2 km. 150.000 

nmk. 
b) I tilläggsbudget för år 1962 upptogs5,00.0__.0DO mk_för :för

bättring av landsvägen Godby-Grelsbyg Sedan planen mumera 

fastställts, borde arbe·:cni'"l kunna påbörjas inom en nära 

framtid i 
Tidigare har fastställts vägplan för vägen Bartsgärda-

Brusta badke., Föreslås att för förbättring av vägen 
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Go.dby-Grelsby och Bartsgårda-Brusta backe upptages ett 

anslag om 150~000 nmk. 
c) Omoyggnad av sista delen av landsvägen mellan· -Mariehamn 

u och Svinö i -L mparland eller sträckan mellan Lemlands 

prästgård och Rörstorp folkskola 180.000 nmk" 
d) För "byggande av väg Fiskö-Korsö 1 Brä:ddö kommun 1 100._000 

nmk,. För ändamålet har tidigare upptagits 10 .• 000, 000 gmk. 

e) För "byggande av väg Kumlinge-Snäckö ,Kumlinge kommun 1 fö

reslås 50.000 nmk utöver tidigare beviljade 5.000,000 gmk. 

Förutom under punkterna d) och e) nämnda vägaroeten i 

Brändö och Kumlinge planeras ytterligare vägar i Bräudö. 
I händelse det icke visar sig möjligt att erhålla entrepre

nBrer för dessa arbeten, föreslås att dels då aroetena är 

relativt omfattande äels på grund av transportsvårigheter 

anslagen få användas för anskaffande av erforderliga väg-

maskiner. 
f) Jtoghandling av den nya landsvägen Mariehamn-Ödanoöle 

(Hammarland) på en sträcka om 10 km, 150,000 nmk. 
g) .Qvriga_aroeten; För reservaroeten föreslås 40.000 nmk. 
h) För byggande Qch föroättring av bygdevägar oförändrat 

50.000 nmk. 
i ) Ti 11-_lgn d skf.U2Sfil::IT.tl.B e n_s___d,i.sJ2_Q_si.:tiPn._1Q_._QQ Q _nmk-.. 

I avsikt att f öroättra trafikförhållandena mellan ])egerby 

och Västra socknen i Föglö kommun planerar landskapssty

relsen att ersätta den nuvarande färjan över Kyrksunden 

med en bro. Erforderliga ritningar skulle bekostas av 

medlen under detta moment. Då en förbättring av trafik

förhållandena i skärgården i allmänhet förutsätter byggan

de av lätta landsvägsbroar är avsikten att nu försöka å

stadkomma en modell typ, där brons olika delar skulle · n+.-

göras av byggelement .. 
Om av en eller annan orsak besparingar skulle uppstå be-

träffande ovanstående undermoment, föreslås att dessa vid 
~ov skulle få användas som kmm~lettering till övriga fö-

reslagna arbeten. 
l.Q_fil.YL.2,... An~.a;ff n;i.ng_g_y_y§gmQ.Qkirier._il~ 

An..s1~g_J2,Q...OOO_nmk. Ökning 2.800.0~ eller ?8.000 nmk;. 
För inköp av en tung väghyvel föreslås 80.000 nmk. Dels 

äro vägavdelningens väghyvlar starkt nedslitna efter lång

varig användning, dels ställer den allt tyngre trafiken 
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större krav på vägmaskinern._a, vartill, kommer att vägnätets 

längd genom de nya bygdevägarnas tillkomst ökat med 2/3 se

dan den senast inköpta yäghyveln. En ny lastbil erfara.ras 

även som ersättnin&i.för en gammal plogbil, som på: grund av 

ålder bör utrangeras. Ur detta anslag avses bekostas 'Väg

avdelningens andel under 10 Ht.VI~ 1 nedan. 

Lag~ar:.ageb:yggng.Q,_i Fögllk, Nytt moment • 

.Af!.§lgg_l2,.....,QQQ nJilk mot~,gr:.a.11.d.e._L,5..Q.Q_Q.QQ_g_mk.1. För uppbeva-
rande av en väghyvel samt diverse annan vägarbetsmaterial 

i Föglö borde uppföras en enklare lagerbyggnad av trä om 

108 m2 till en beräknad kostnad om 15.000 nmk. 

YI~_RQ.li~.i.D;ctittn~ngen_i_]_~riehqmn4_ 

t ... VI~ 1.._ ,.Ari~fning av utrustni~a f.Qr_m@gn,._ Momentets rubrik 

ändrad. 

An~~o nmk mot..s.varan~1~..Qp0_~1.ooo mnk utgör 
1/2 av kostnader för en luftkompressor, som landskapets 

vägavdelning och polisinrättningen gemensamt avser anskaf ~, 

fa för att effektivare kunna utnyttja grodmännen. 300 nmk~ 

avses för mindre kompletteringar av utrustningen~ 

Y.IL..._..fil1~ ldg._an.sl.åg,._ 

llO Ht~ VJ;I,:.,,12 ,l_stånds§lifilng och underhåll av .laIJJlsJi;~i;ieu_natu~ndsls
.o.m:råden...,. 
:t;J,t.f orderligt anslag för fortsatt arbete på naturskydds-

1tiråd~na har upptagits under 9Ht.I~11 varför momentet 

f Öl"~släs dig~. 
,,,~ I 

lO Huvudti ~e lil'i:t tnut1summa~ 
Ordinarie 'iit1dd(:i'i7en för år 1~52 131l390. 000 gmk 

r tillägg 1962 , JOi15ö"boo " 
Budgetförslag för år 196J 158, 662,000 11 

Minskning· 
1 

'J. 478 • ooo '' 

ll_Hgyudti.:t.Qln......Jln.dg1:..§1~ 

nmk., 
e1;1,586.620/ 

Il 341780 Il 

1 l...._N§kingQknQ..s_f ~ämiQng.§....... 
1~.d.h.rUk~.1..._.Q_Qh_~g.s.s._Qin§::ci.n.g2~~.am.:L.kolonisati~~..s.verk~~mhSi= 

.t,gn ... 

. I@n f .Qr_,.tQ;r:r: lf:iggrU.ng~g!.ru:i.-Lr . .L'" 
~.aJ.2g_AQ..... o Q.Q n mk..._ l\tin.skn.ill.K-1 ..... .Q 00 ... QQQ_gIJ:!k_gl.l~;r_l o ~ OQ.O n mk_._ 
Minskningen motiveras, på enahanda sätt som anslaget under 

6 Ht.I~ 4. 

L.ö.~.ski llingar....f.ör leg_QQlJ1rMfill_itJ...,._ 

i 
I 

. I 
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An.slag 8Q...OOO "nmk. Ökning EiLOO.Q_O.QQ_gmk eller 6Q....OOO nmk...._ 

För köpe- och löseskillingar samt ersättningar,_ som skall 

erläggas genom landskapets förmedling i enlighet med land

skapsslagen om inlösen av legoområden beräknas "behovet. 

för år 196 3 erf ardra ett tillägg om. 60. 000 nmk särski 1 t .som 

anslaget i 1962 års bu~get knappast torde komma att utnytt

jas. För ändamålet har i statsförslaget för år 1963 upp

tagits 1.500.000 nmk. 

Fi.ske.:!i._ 

, 11 Ht JUi ..... Län för _rrämjande filLf:'. .skh.1llfh§lln1gggn... - . 

~lag_5.0.....QQO n:!Jlk...._Ökning 4.00Q..000 gmk_e,ller 4Q,OOO ~ 

I 1-962 års budget nedskars anslaget med motsvarande belopp, 
I 

som det nu ökas med motivering att låneintresset nedgått 

och anslaget jämte tidigare reserveringar täckte behovet., 

Då tidigare anslag förbrukats och behovet ökat föreslås 

·anslaget ånyo höjt till 5 .. 000 .. 000 gmk eller 50.,000 nrnk. 

11-. Unde;cy,iQJJ.ingB=._Q ch Qi ldni.ngmLä sendg.1 ..... 

Ht~~ILZ.... ~mQI::t.gring~1än fQ;r:_1anilllli;Q.mmJ.mgrng~__folk_skolb~ggnader lf.l~ 

.fil'.1.s.1.12:g_ 8 0 .&. 0 O.Q_gmk.&...Jff;in.skning 3 .. Q 00 .&. OO_Q_g_rnJi_g l le.r~ 

glllli; ..... 

Mo1iy_gring som gn.Q..e.r:_5. Hh._II;_,9..._ 
l 

·-11.Jit JIL-4 Lån_:[ö;r_,an.sk.affn.ing_gy_Q.Qh_g.run.df.Q.rMttringar JA_ o:i,.12,liQ-

tetsbyggna.@r i:t:...l. Momente1-~.:tt .• _ 
.fill.slag_.!...,OOQ_nJllli_mot~varan,de_.!Q.Q.._QO~ För lån som av

se.s i 7 § mom. 1 och 3 landskapslagen om allmänna biblio

tek (8/62) för uppförande och grundförbättringar av bib

lioteksbyggnader och -lokaler föreslås 4.000 nmk. Under 

19 Ht.II~ 9 har i statsförslaget för ändamålet upptagits 

400 .. 000 nmk. 

11~ Sät~kil~a_gnslag_._ 

ll,lHt.III:6._ .AY_brandlag~1if1ninggn_fQ.r:gts11tt,g_1än_ix.2~ Momentet nytt. 

~g_J....Q.QQ_n]]k_mo:t~:r.a~nda_JOO,,,_O.Q.Q_g.IlJk.... 

Enligt 45 § 1 och 2 mom. landskapslo:gen om brandväsendet 

(24/61) kan kommunerna beviljas lån för kostnader, som är 

förbundna med anskaffning av och grundf örbättringar på 

brandstations- och andra för brandväsendet nödiga byggna
der, för fjärrhjälp lämplig och annan tung material och 

om kostnaderna för brandväsend·et bli va betungande. 

Med beaktande härav och då i rikets budgetförslag för 1963 

under 19 Ht.II: 3 upptagits 100.000 nrnk och i tilläggsbua-

I 
. ' 

I 

I 

I 

I 
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get för 1962 3,000.000 gmk föreslås under momentet 5.000 

nmk. 
11 Huvudtitelns slut summa: 

Ordinarie budgeten för år 1962 179.500,000 gmk 

I tillägg för år 1962 14. 350 ,000 " 
Budgetförslag för 1963 186.200.000 gmk el. 1.862.,000 rimk-

Jl/Iinskning 7 .650.000 n " 76.500 " 

" . , 

12..JilaY.uutiteln. Finansiering,s1l.1E;if.tfil;:...._ 

.I, Av;i;:äkning.s=__QJ2h .mu.:telJ;tgii.tfil:_._ 

ig..l!i-1=-.la. Yid_ayr,_äkning återgående u,t.jä:muihg_sförskott .Lt.L 
An.2lag 350 .. 000 nmk. Minskni.nL32,.....Q.Q~QQ.Q._gmk_,gller:_35 .. oo.Q 

n.mJL.. 
Emedan den ordinarie utjämningen för är 1961 beräknas 

medföra återbetalning av erhållna förskott om 150.000 nmk 

föreslås anslaget nedsatt. 
( II. Utgifter, -_vilka ej företräda betalningar) 

·• i.12 Ht II~ l.l _avkq,rtningar av _i.nko.IJlStJ.:e si~;i;:_.(J . .1.. 
Föreslås utgå med hänvisning till motiveringen under 5 

Avd. I~ 5 ,6 • 
12 Huvudtitelns slutsumma~ 

Ordinarie budgeten för år 1962 50,503~000 gmk 

I tillägg för år 1962 
Budgetförslaget för år 1963 15.502,000 gmk el.155.020 nmk. 

l\fiinskning 35.001 11 000 11 
" 350.010 

11 

i !I 



ÅLAl'IDS LANDS){APSSTY3.ELS8 

Mariehamn den 19 november 1962. 

m~-~~ 

" l \' 

:,k 

Till Ålands landsting. 

Ålands landskapsstyrelse får härmed meddela om följande rättelser 

till Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands landsting 

med för slag till ordinarie inkomst- och utgif tsstat för landskapet 

Åland under år 1963: 

Sid. 11, rad 30 står: 11 l städerska, grund lön ....• " 

bör vara: "l städerska, årsarvode ..... " 

Sid 25, rad 20 står: "11. Maskinlaboratoriets driftskostnader ..•. " 

bör vara: "11.- Maskinlaboratoriernas driftskostnader 

Sid. 26 9 rad 29 står: 11 l arbetsledare .••.... " 

bör vara: "l arbets lärare ....•. 11 

Sid 29, rad 27 står: "X Ålands l\fru.seum". 

bör vara: "X Fornminnesvården. 

Ålands Museum. 11 

" 

Sid 40, rad 17 står: "7. Löseskillingar på legoområd en (f örslagsan

slag) .••.• " 

bör vara: "7. Löseskillingar för legoområden (förslagsanslag) ...... " 

Sid. 43, rad 2 nedifrån står: " ....••. indragna utgiftsrester .•... " 

bör vara:.'~ •••.... kompenserade utgiftsrester ..... " 

Sid 77, rad 31 stär: 11 2) en fartygselektrici tetsavdelning .... 11 

bör vara: "2) en elektricitetsavdelning'~ •••..• 11 

Sid 124, rad 1 står"····· .momentet 5.000 nmk. 1!.,, ! 

bör vara:" ••••.• momentet 3.000 nmk'. 1! 11 

Dessutom har bortfallit en sida mellan sidan 83 och 84 9 varför en 

ny aida~ 84&, bifogas. 
På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd Hugo Johansson 

Landskapskamrer Henrik Gustafsson. 


