
1976-77 Lt - Ls framst. nr. 33. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till tred

je tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1976. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till tredje tilläggsbudget för år 1976. 
I denna tilläggsbudget föreslås bl.a.: 

- tilläggsanslag för polisväsendet, 

- tilläggsanslag för invalidvården, 

- tilläggsanslag för Ålands centralsjukhus, 

- tilläggsanslag för grundskolans avlönings- och driftsut-

gifter, 

tilläggsanslag för restaureringen av Kastelholms slott, 

- tilläggsanslag för tryggande av sysselsättningen, 

- tilläggsanslag för Jornala gård. 

Enligt lagen om främjande av yrkesutbildningen inom utveck

lingsområdena (FFS 641/75) och statsrådets beslut angående an

ordnande av fri inkvartering och fri transport till skolan för 

elever vid yrkesläroanstalter inom utvecklingsområdena (FFS 195/76) 
kan enligt lagens 7 § för elev inom utvecklingsområde anordnas fri 

inkvartering och fri transport till skolan. För dessa kostnader 

utgår i statsunderstöd ''en lika stor andel, som i fråga om andra 

kostnader för upprätthållande av läroanstalten än dem, vilka 

orsakas anstalten av lärarnas avlöning". statsrådet kan besluta, 

att vid staten tillhörig yrkesundervisningsanstalt, som är be

lägen inom utvecklingsområde, dessa förmåner är fria för ele-

verna. 

Under momentet 26.07.26 har föreslagits sådan ändring av 

motiveringen att kostnader för elevernas vid yrkesskolan in

kvarterings- och resekostnader skall få erläggas ur momentet 

enligt enahanda grunder som i riket. I fråga om övriga yrkesläro

anstalter i landskapet har bl.a. anslagsbehovet ännu inte helt 

utretts. På grund härav föreslås att kostnaderna för ovannämnda 
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förmåner enligt de grunder som gäller i riket tillsvidare 

skulle få belasta momentet för läroanstalternas disposi tians

medel för att vid behov senare i tilläggsbudget överföras 

till särskilt för ändamålet budgeterat nytt moment. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 5.204.400 

mark och balanseras till ett belopp av 5.105.400 mark med an

slag för skattefinansiell utjämning. I och med denna budget 

har landskapet tilläggsbudgeterat för år 1976 sammanlagt 

12.953.249 mark. Motsvarande tilläggsbudgetförslag i riks

förvaltningen utgör 3.057 miljoner mark. 

Med hänvisning till det ovanstående och budgetförslagets 

detaljmotivering får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till tredje till

lägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1976 

samt bemyndiga landskapsstyrelsen 

att upptaga för budgetens förverk

ligande erforderliga lån. 

Mariehamn, den 7 december 1976. 

V i c e l a n t r å d 

Finanschef 
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I N K O M S T E R ================= 
Avdelning 12. 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 
23· KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

24. Inkomst av inspektionsuppgifter 

27· NÄRINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12. skollägenheten Jornala gårds inkomster 

16. Plantskolornas inkomster 

21. Miljövårdsbyråns inkomster 
1. Inkomster av hjortdjurslicenser 

Avdelning 14. 

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

02. Förskott på statsanslag för skatte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

5. 204.400 

UTGIFTER =============== 
Huvudtitel 21. 

21 • LANDSTINGET =============== 
OJ. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

28. Dispositionsmedel 

Huvudtitel 22. 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
02. LAGBEREDNINGEN 

19. Tryckningskostnader (f) 

Huvudtitel 23. 

gJ. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ======================================= 
glmänna byrån. 

POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

01. Avlöningar (f) 

02. Beklädnadsbidrag 
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04. Socialskyddsavgifter (f) 

25. Drift och underhåll av motorfordon 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

OJ. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORD

NINGsUPPGIFTER 

27. För polishäkten och vaktkontor (f) 

08. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

06. Familjepensioner (f) 

22. Hälso-, läkar- och sjukvård (f) 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

21. Av landskapslagen om bostadsproduktion 
föranledda kostnader 

25. BRANDVÄSENDET 

23. Inspektion av anläggningar (f) 

Huvudtitel 24. 

~~;=~~~&~g&~~~k~~~~~~g=~~~~&kr~~~~g~~~!~~ 
03. ENLIGT FÖRVALTNINGsOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT

GIFTER 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

Huvudtitel 25. 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-=============================================== 
NINGSOMRÅDE ============ 

Byrån för socialvårdsärenden. 

02. INVALIDVÅRD 

50. Egentlig vård (f) 

51. Invalidpenning (f) 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

40. Landskapsunderstöd för arbetarnas semes
terorganisationers verksamhet (r) 
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s.ooo 

6o.ooo 
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762 
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~rån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

01. Avlöningar (f) 

04. Sociala avgifter (f) 

21. Kosthållningen (f) 

70. Anskaffning av inventarier (r) 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

01. Avlöningar (f) 

o4. Sociala avgifter (f) 

21. Kosthållningen (f) 

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

01. Avlöningar (f) 

04. Sociala avgifter 

Byrån för livsmedelshygien. 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

J4. Landskapsunderstöd till kommunerna en
ligt lagen om mjölkkontroll (f) 

Huvudtitel 26. 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

02. sKOLFÖRVALTNINGEN 

10. Lokalutgifter (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

OS. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

19. Tryckningskostnader (f) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

21. Bibliotek och undervisningsmateriel (f) 

22. Arbetsverksamhet (f) 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

23. Råvaror för kundarbeten (f) 

2S. Elevbespisningen (f) 

26. Elevinternat (f) 
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810.000 
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2S.OOO 

1SO.OOO 
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180.000 
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11.000 

1].400 

12.000 

1. 400 

20.000 

20.000 

10.000 
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.1.!_700 
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2.200 
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28.800 
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12.SOO 
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27. Brand- och olycksfallsförsäkrings

premier (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

09· ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 
12. Reparation och underhåll av inventarier 

och byggnader 

13. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDET 

JO. Landskapsunderstöd för avlönings- och 
driftsutgifter (f) 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

51. Landskapsandel och -understöd för med
borgar- och arbetarinstitut (f) 

15. STUDIESTÖD 

so. studiepenning (f) 
51. För övriga i landskapslagen,om studie

stöd förutsatta utgifter (f) 

16. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

50. Understödjande av ungdomsarbetet (f) 

~seibyrån. 

23. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

13. Underhålls- och restaureringsarbeten (r) 

~dtitel 27. 

g1männa byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 
46. För tryggande av sysselsättningen (r) 

83. Sysselsättningspolitiska konjunkturlån 
Jordbruksbyrån. 

12. sKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

10. Byggnadernas drift (f) 

11. Underhåll av maskiner och redskap 

13. Underhåll av byggnader och vägar 

27. Övriga driftsutgifter (f) 

74. Uppförande av plansilos 

4.500 

2.000 

1 .ooo 

1 .ooo 

1.650.000 

1.650.000 

74.000 

(r) 

74.000 

45.000 

25.000 

20.000 

25.000 

25.000 

.J.3.5.000 

125.000 

175.000 

100.000 

75.000 

1~4.000 

s.ooo 
12.000 

12.000 

90.000 

12.000 
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~ogsbruksbyrån. 

16. PLANTSKOLORNA 
29. Övriga konsumtionsutgifter 

Fiskeri byrån. 

21. FISKODLINGEN 
77. Projekteringskostnader för laxodlings

anstalt 

Mil.iövårdsbyrån. 

JO. MILJÖVÅRDEN 
08. Utgifter för miljövårdsnämnden 

40. Utgifter för ersättning av älg- och 
rådjursskador (f) 

Utgifternas totalbelopp 

5.204.400 

765 

12.000 

12.000 

13.000 

13.000 

37.500 

1.500 

36.ooo 
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I N K O M S T E R 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

Inkomst av inspektionsuppgifter. 

3.000 (5.000) 

Beräknad tilläggsinkomst. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE 

skollägenheten Jornala gårds inkomster. 

6o.ooo (280.250) 

Beräknad ökad inkomst. 

Plantskolornas inkomster. 

12.000 (8o.ooo) 
Beräknad tilläggsinkomst. 

Miljövårdsbyråns inkomster. 

1. Inkomster av hjortdjurslicenser. 

24.000 (29.000) 

Beräknad tilläggsinkomst. 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Förskott på statsanslag för skattefinansiell ut

jämning. 

5o105.400 

UTGIFTER =============== 

~~~=1'~~mgr~~~~r 

(109.122.763;tb 1.447.169; 

tb 4.364.185) 

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UPPGIFTER 

Dispositionsmedel. 

45.000 (4o.ooo) 
Innevarande höst 1976 har landstingets handlingar 

och s.k. korta protokoll för åren 1922-1975 mikro-
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filmats, i första hand ur säkerhets- och regis

treringssynpunkt. Kostnaderna belöper sig till 

28.000 mark. 

767 

Under året har landskapet besökts av bl.a. Repu

blikens President och Trafikutskottet vid Sveri

ges riksdag. Vidare har landstinget utövat värd

skap vid besök förmedlade genom respektive Fin

lands ambassader dels för en delegation från 

Syd-Tyrolens lantdag och dels vid besök av repre

sentanter för utrikesdepartementet och massmedia 

i Sverige. Kostnaderna härför har påförts dispo

sitionsanslagen. 

02. LAGBEREDNINGEN 

Tryckningskostnader {f~ 

7.000 (6o.ooo) 
För utgivning av två specialtryck i samband med ut

givningen av Ålands lagsamling 1975 omfattande 

"Trafik och motorfordon" samt "Undervisnings- och 

bildningsväsendet 11 föreslås 7.000 mark. 

Allmänna brrån. 

02. POLisiNRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

Avlöningar (f). 

215.000 (2.163.402;tb 85.000) 

Tillägget föranleds av överskridning av utgifterna 

för undermomenten ersättning för söndagsarbete, 

övertidsersättning och ersättning för kvälls- och 

nattarbete. 

Beklädnadsbidrag. 

5.000 (10.000) 

Anslaget motiveras av höjda beklädnadsbidrag och 

av nyanskaffningar för ersättningspersonal i sam

band med poliskurserna i Otnäs. 
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Socialskyddsavgifter (f). 

20.000 
(190.000;tb 7.500) 

Tillägget föranleds av ökade löneutgifter. 

Drift och underhåll av motorfordon. 

10.000 (45.000) 

Tillägget föranlett av stegrade kostnader för 

bränsle och underhåll. 

Övriga konsumtionsutgifter. 
(Jo.ooo) 5.000 

Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGs

UPPGIFTER 

För polishäkten och vaktkontor (f~ 
6o.ooo (13o.ooo) 

För ordnande av tillfredsställande vaktsystem vid 

polishäktet i Godby samt för högre hyreskostnader 

än beräknat erfordras ett tillägg om 6o.ooo mark. 

Hyresutgifterna, som belastar 1976 års utgifter, 

hänför sig till en del till år 1975 (december månad 

1975). 

Utgifterna under 

Löneutgifter 

Lokalhyra 

o ar 1976 beräknas till följande: 

städmaterial m.m. 

Diverse utgifter (matkostnader, 
telefon, elström m.m.) 

106.000 

77. 100 

900 

6.ooo 

190.000 

08. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

Famil.iepensioner (f). 
(5oo.ooo) 

mark 

" 
" 

" 
mark 

130.000 
Tillägget föranleds av höjda pensioner och ökat 

antal pensioner. 



2J.08.22 

2J.21.21 

23.25.23 

24.0J.04 

24.03.29 

- 1 1 -

Hälso-. läkar- och sjukvård (f). 

JO.OOO (6o.ooo) 
Tillägget föranleds av ökade kostnader för perso

nalens i arbetsförhållande arbetsplatshälsovård. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Av landskapslagen om bostadsproduktion föranledda 

kostnader. 

2.000 (9.000) 

Tillägget föranleds av att bostadslånekommissionen 

utökats med en person samt av ökade resekostnader 

för kommissionens ledamöter. 

25. BRANDVÄSENDET 

Inspektion av anläggningar (f). 

3.000 (5.000) 

Tillägget föranleds av utökat antal inspektioner 

och av att inspektionerna visat sig mer omfattande 

än beräknat. 

~~~=~~~~~g~~~~k~~~~~~g=r~~~~ki~~~~g~~~!~~ 

769 

OJ. ENLIGT FÖRVALTNINGsOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

Socialskyddsavgifter (f). 

6oo.ooo (1.300.000) 

Utgör lagstadgade utgifter. På momentet har förts 

även socialskyddsavgifterna för bl.a. trafikavdel

ningens arbetsavtalsanställda personal. 

Övriga konsumtionsutgifter (fl. 

20.000 (170.000) 

På grund av allmänna kostnadsstegringar erfordras 

ett tilläggsanslag om 20.000 mark. 

Utgifterna enligt bokslutet för år 1975 utgjorde 

170.292,27 mark. 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. 
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25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-=============================================== 
NINGSOMRÅDE =========== 
Byrån för socialvårdsärenden. 

02. INVALIDVÅRD 

Egentlig vård, (f}. 

280.000 (104.000) 

Tillägget avser kostnader för vård vid Folkhälsans 

nyinrättade rehabiliteringsavdelning i Helsingfors 

och vård av ett par exceptionellt långvariga reha

biliteringsfall. Kostnaderna för denna vård beräk

nas till 250.000 mark. Därjämte utgör behovet av 

förskott till kommunerna för invalidvårdsutgifter 

bl.a. för ändringsarbeten i bostäder 30.000 markQ 

I riket har för Egentlig vård under år 1976 före

slagits inalles 85 milj. mark. 

Invalidpenning (f}. 

85.000 (241.000) 

770 

Tillägget föranleds av ökat antal invalidpenningar 

och en oförutsett stor justering av invalidpenning

ens belopp under år 1976. 

I riket har för invalidpenningar under år 1976 före

slagits sammanlagt 58,6 milj. mark. 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Landskapsunderstöd för arbetarnas semesterorganisa

tioners verksamhet (r). 

(22.000) 

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag, då 

vissa planerade investeringar icke kommer att hinna 

förverkligas under år 1976. 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

Avlöningar (f). 

810.000 (8.276.202) 

Med motiveringen av att begärda och beviljade anslag 

i 1976 års budget varit för lågt beräknade, har cen

tralsjukhuset anhållit om tilläggsanslag för följande 

undermoment: 
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Semestervikariatsarvoden 94.000 mark 

Jourarvoden 230.000 

Ersättning för extra- och över
tidsarbete samt söndags-, natt-
och beredskapsersättning 235.000 

Semesterersättning och -premier 251.000 

" 

" 
" 

810.000 mark 

Föreslås på momentet ett tilläggsanslag om 

810.000 mark. 

Sociala avgifter (f). 

100.000 (650.000) 

Tillägget föranleds av ökade löneutgifter (Jämför 

25.10.01). 

Kosthållningen (f). 

25.000 (310.000) 

Tillägget föranleds av höjda livsmedelspriser. 

Anskaffning av inventarier (r). 

150.000 (450.000) 

sjukhusstyrelsen anhöll att i årsstaten för 
o ar 

1977 skulle upptas anslag för anskaffande av en 

automatisk Klinisk Analysator ACA till en kostnad 

av 454.000 mark. I stället skulle tidigare beviljat 

anslag 97.000 mark för en annan analysatar utgå, 

varför anslagsbehovet skulle utgöra 357.000 mark. 

I sin utredning framhöll sjukhusstyrelsen att den 

föreslagna analysatorn vore idealisk för enstaka 

och brådskande analyser och korta provserier. Med 

hjälp av analysatorn skulle sjukhusets laboratorium 

kunna mäta upp till 27 olika ämnen i ett patientprov. 

Analysatorn kunde nämligen ta prov under 24 timmar 

av dygnet, kunde skötas av en person och vore sålun

da lämplig både under normal arbetstid och jourtid. 

Sedan augusti månad 1976 har analysatorn funnits på 

prov vid sjukhuset och har motsvarat de förvänt

ningar man ställt på apparaten. 

Fördelarna av analysatorn har av sjukhusstyrelsen 

Il 

j 
l 
~ 
~ j 

III 

l 
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sammanfattats enligt följande: 

Analysatorn 

- ger snabba analyssvar under hela dygnet, 

- har stor flexibilitet. Kan analysera upp till 

27 olika ämnen ur ett och samma prov, 

- är synnerligen enkel att sköta. Kan skötas av 

oskolad personal, 

- har hög funktions- och driftssäkerhet, 

- god service från fabrikanten ges, 

- mätprecisionen är mycket hög 

- fordrar liten manuell arbetsinsats. 

Ytterligare framhåller sjukhusstyrelsen att appa

raten ger sådana arbetstidsvinster att någon utökning 

av laboratoriepersonalen inte kommer att vara nöd

vändig åtminstone under de fem närmaste åren. 

Vid behandlingen av ordinarie årsstaten för år 1977 

ansåg landskapsstyrelsen att frågan om anslag för 

analysatorn borde lämnas öppen för att avgöras senare 

i samband med denna tilläggsbudget. Det yttrande om 

apparatens ändamålsenlighet som inbegärts av Medici

nalstyrelsen hade då ännu inte erhållits och ytter

ligare erfarenhet av apparatens användning vid cen

tralsjukhuset ansågs också erforderlig. Medicinal

styrelsens yttrande har numera inkommit. Då central

sjukhusets erfarenheter av analysatorn efter mer än 

tre månaders provdrift alltjämt är enbart positiva, 

föreslår landskapsstyrelsen för anskaffning av ana

lysatorn i denna tilläggsbudget 150.000 mark. Tidi

gare reserverade medel för analysatar 97.000 mark 

skulle likaså tas i anspråk. Därjämte avser land

skapsstyrelsen att av det anslag om 450.000 mark 

som föreslagits i 1977 års årsstat prioritera 

207.000 mark för analysatorns återstående kostnader. 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

Avlöningar (f). 

180.000 (1.839.888) 

Med samma motivering som för momentet 25.10.01 har 

centralsanatoriet anhållit om tilläggsanslag för 

följande undermoment: 



25.11.04 

25.11.21 

25.12.01 

25.12.04 

- 15 -

Semestervikariatsarvoden 
25.000 mark 

Ersättning för extra- och över
tidsarbete samt söndags- och 
nattersättning 85.000 " 
Semesterersättningar och " -premier 

70.000 

180.000 mark 

Sociala avgifter (f). 
(165.000) 

773 

20.000 
Tillägget föranleds av ökade löneutgifter (Jämför 

25.11.01). 

Kosthållningen (f). 

11.000 (14J.OOO) 

Tillägget föranleds av höjda livsmedelspriser. 

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

Avlöningar (f). 

12.000 (123.976) 

Tillägget fördelar sig enligt följande: 

Semestervikariatsarvoden 
1.000 mark 

Ersättning för söndagsarbete 

Dyrortstillägg 

2.000 

2.000 

11 

11 

11 

Semesterersättningar och -premier 7.000 
12.000 mark 

Sociala avgifter (f). 

1. 400 

Lagstadgad utgift. 

(11.500) 

Byrån för livsmedelshygien. 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

Landskapsunderstöd till kommunerna enligt lagen om 

mjölkkontroll (f). 

20.000 (25.000) 

Grunderna för utbetalning av stöd för mjölkprovs

undersökningskostnader har ändrats så att även löne

kostnader för personal vid mjölkkontrollen såsom 

även kostnader för material och förnödenheter ingår 



26.02.10 

26.02.29 

26.05.19 

26.05.21 

26.o6.o1 
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i de understödsberättigade omkostnaderna. Detta 

medför ökat understöd från beräknade 25.000 mark 

till 45.000 mark, varför ett tillägg om 20.000 

mark föreslås. 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

02. sKOLFÖRVALTNINGEN 

Lokalutgifter (f). 

7.000 (33.000) 

774 

Tillägget föranleds av ökat utrymmesbehov i samband 

med anställande av byråsekreterare och ämneskonsu

lent. 

Övriga kon~mtionsutgifter. 

3.000 (15.000) 

Tillägget föranleds av bl.a. kostnader för telefon

installationer i samband med utökningen av personal. 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

Tryckningskostnader (f). 

1.500 (5.800) 

På grund av höjda annonspriser och annonsering av 

nya kurser erfordras ett tilläggsanslag om 1.500 

mark. 

Undervisningsmatriel och bibliotek. 

2.200 (11.300) 

På grund av allmänna kostnadsstegringar och av behov 

av undervisningsmateriel för ny undermaskinmästar

kurs, som pågår sedan 1.11.1976, erfordras ett till

lägg om 2.200 mark. 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

Avlöningar (f). 

12.000 (912.762) 

För avlönande av timlärare under höstterminen 1976 

föreslås ett tillägg om 12.000 mark. 



26.06.21 

26.06.22 

26.07.23 

26.07.25 

26.07.26 

26.07.27 

26.07.29 

26.09.12 
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Bibliotek och undervisningsmateriel (f). 

1.800 (11.000) 

Tillägget föranleds av ökat antal elever från 

höstterminen 1976. 

Arbetsverksamhet (f). 

15.000 (4o.ooo) 

På grund av ökad arbetsverksamhet föreslås anskaf

fande av arbetsverktyg och utrustning för 10.000 

mark. 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

Råvaror för kundarbeten (f). 

5.000 (46.500) 

775 

Anslaget som varit oförändrat under ett antal år 

beräknas icke förslå för hela året 1976, varför ett 

tillägg om 5.000 mark erfordras. 

Elevbespisningen (f). 

12.500 (85.800) 

Tillägget föranleds av höjda livsmedelspriser. 

Elevinternat (f~ 

(247.000) 
Föreslås att anslaget skulle få användas för mot

svarande ersättningar som i riket ges enligt 7 § 
1 mom. lagen om främjande av yrkesutbildningen i 

utvecklingsområdena FFS 641/75 och statsrådets be

slut 195/76. 

Brand- och olycksfallsförsäkringspremier (f). 

4.500 (30.000) 

Tillägget föranleds av höjda försäkringsvärden. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

2.000 (25.000) 

Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

Reparation och underhåll av inventarier och byggnader. 

1. 000 (16.ooo) 

För asfaltering av uppfarten till skolan föreslås 

1.000 mark. Arbetet har utförts i samband med andra 

asfalteringsarbeten i området. 



26.13.30 

26.14.51 

26.15.50 

26.15.51 

26. 16. 50 
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13. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDET 

Landskapsunderstöd för avlönings- och driftsut

gifter (f). 

1.650.000 (10.500.000) 

776 

För att erlägga lagstadgade landskapsunderstöd under 

år 1976 erfordras ett tillägg om 1.650.000 mark. 

Motsvarande tillägg i riksbudgeten utgör under år 

1976 JOO milj. mark. 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

Landskapsandel och -understöd för medborgar- och 

arbetarinstitut (f). 

74.ooo (4oo.ooo) 

För att erlägga lagstadgade bidrag erfordras ett 

tillägg om 74.000 mark. 

15. STUDIESTÖD 

studiepenning (f). 

25.000 (150.000) 

På grund av höjda studiepenningar och ökat antal 

beviljade studiepenningar erfordras ett tillägg 

om 25.000 mark. 

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta 

utgifter (f). 

20.000 (180.000) 
Tillägget föranleds av ökat antal studielån med 

räntestöd och landskapsgaranti. Därjämte har lå

nens maximibelopp även höjts. 

16. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

Understödjande av ungdomsarbetet (f). 

25.000 (131.000) 
För stöd enligt 6 § 1 mom. landskapslagen om kommu

nalt ungdomsarbete föreslås ett tillägg om 25.000 

mark. 



26.23.13 

27.02.46 

27.02.83 
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Museibyrån. 

23. KASTELHOLMS FORNMINNEsOMRÅDE 

Underhålls- och restaureringsarbeten (r). 

777 

125.000 (350.000;tb 200.000, tb 150.000) 

Kostnaderna för restaureringen av slottets sydöstra 

hörn för förhindrande av ras och skador på slotts

murarna har visat sig för lågt beräknade. 

För slutförande av arbetena på slottets sydöstra 

hörn erfordras sålunda ytterligare 55.200 mark, 

för fortsatta byggnadshistoriska undersökningar 

23.000 mark och för slutförande av dränering av 

slottets sydöstra och sydvästra del 46.800 mark. 

Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

För tryggande av sysselsättningen (r) • 

100.000 (125.000) 

I riket har man ur sysselsättningsanslag (moment 

34.50.61) givit understöd för reparation av pensio-

närsbostäder. 

För att möjliggöra motsvarande stöd i landskapet 

vid nedgång i sysselsättningen föreslås 100.000 

mark att användas enligt enahanda grunder som i 

riket. 

Anslaget föreslås ändrat till reservationsanslag. 

Sysselsättningspolitiska konjunkturlån (rl:_(Nytt moment) 

75.000 ( - ) 

I första och tredje tilläggsbudgeterna i riket har 

för sysselsättningspolitiska konjunkturlån uppta

gits sammanlagt 15.000.000 mark. 

För motsvarande konjunkturlån i landskapet i enlig

het med landskapsstyrelsens framställning med för

slag till landskapslag om sysselsättningspolitiska 

konjunkturlån till företag föreslås ett reserva

tionsanslag om 75oOOO mark. 



27.12.11 

27.12.13 

27.12.27 
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Jordbruksbyrån. 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Byggnadernas drift (f). 

8.000 (15.300) 

778 

Tillägget föranleds av att anslaget varit för lågt 

beräknat bl.a. med hänsyn till höjda bränslepriser. 

Underhåll av maskiner och redskap. 

12.000 (12.000) 

Utöver vad som budgeterats i ordinarie årsstaten 

har följande underhållsarbeten utförts: 

För en oförutsedd reparation av en av gårdens 

traktorer har åtgått 5.000 mark och för reservdelar 

till samt service på silotornet 4.000 mark. Där

jämte har två elmotorer reparerats på grund av drift

stopp och reparation utförts på sockerbetsupptagaren. 

Underhåll av byggnader och vägar. 

12.000 (10.000) 

Vid Jornala gård har under år 1976 utförts en del 

arbeten utöver de för vilka medel anslagits i ordi

narie årsstaten. Sålunda har lagringsutrymmen för 

spannmål iordningställts för 4.000 mark, inrednings

detaljer i ladugårdens båssystem utbytts för 1.500 

mark, gödselplattan förstorats för 1.500 mark, vägar 

och brotrummor reparerats för 2.500 mark och för 

iordningställande av ladugård i Kastelholm för spann

målslagring inklusive kraftströmsanslutning 4.000 

mark. En del av dessa utgifter har påförts ordinarie 

underhållskostnader, varför i tillägg begäres 12.000 

mark. 

Övriga driftsutgifter 

90.000 (144.100) 

Utgifterna för växtodling (27.12.27.01) har ökat mer 

än beräknat genom övertagandet av ca 20 ha åkerjord 

på Kastelholms gård. För inköp av ytterligare konst

gödsel erfordras 36.500 mark och för markförbätt

ringar 8.500 mark. 



27.16.29 

27.30.08 

- 21 - 779 

Husdjursutgifterna (27.12.27.02) har ökat på grund 

av utökat kreatursantal och erfordrar ett tillägg 

om 45.000 mark, som främst avser foderinköp och 

kompletterande utrustning för mjölkningsmaskin. 

Uppförande av plansilos. 

12.000 (13.500) 

I budgeten för år 1976 anslogs 2.500 mark för byg

gande av 1 st plansilo för sockerbetor. Silon avsågs 

byggd av s.k. jordbetong. På grund av ändrat bygg

nadssätt steg kostnaderna för denna silo med 7.500 

mark till 10.000 mark. Kostnaderna för byggande av 

i budgeten förutsatta silobyggnader har därjämte 

överskridits med 3.500 mark, oaktat antalet planerade 

silos minskades med en. 

Skogsbruksbyrån. 

16. PLANTSKOLORNA 

Övriga konsumtionsutgifter. 

12.000 (42.000) 

För oförutsedda utgifter, bl.a. traktorreparation, 

dränering av skyddsdike vid plantskolans område vid 

Ålands Vatten Ab:s vattentäkt i Jornala samt plant

transporter erfordras ett tillägg av 12.000 mark. 

Fiskeri byrån. 

21 • FISKODLINGEN 

Projekteringskostnader för laxodlingsanstalt. (Nytt 

moment) 

13.000 (. - ) 

För planeringskostnader utförda för den planerade 

laxodlingsanstalten i Guttorp föreslås 13.000 mark. 

Miljövårdsbyrån. 

JO. MILJÖVÅRDEN 

Utgifter för miljövårdsnämnden. 

1. 500 (7.000) 

Tillägget föranleds av att nämndens sammanträden 

blivit flere än vad som förutsetts. 



27-30.40 

- 22 - 780 

Ut ifter för ersättnin 
och råd'ursskador 

(25.000) 36.000 
Beräknade oreglerade skador, som skall ersättas 

under år 1976 beräknas utgöra 

1 • skogsskador 
38.000 mark 

2. Jordbruksskador 7.000 " 

3. Fordonsskador 
2.000 " 

47.000 mark 

Då av budgeterade medel återstår 11.000 mark före

slås ett tillägg av 36.000 mark. 

Bland inkomsterna föreslås ett tillägg om 24.000 

mark. 


