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1975 - 76 Lt,, ..... ,, Ls , framst~ , nr 38 . 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till andra 

tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1976 . 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till andra tilläggsbudget för år 1976 . 

I denna tilläggsbudget föreslås bl . a . 

- anslag för Ålands hotell- och restaurangskolas verksamhet 

under tiden 1 . 5 - 31 . 12 . 1976 

anslag föranledda av att restaurangskolan tillsvidare över

tar driften av Hotell Arkipelag 

- tilläggsanslag för fortsatt restaureringsarbete på Kastel

holms slott 

- anslag för investeringslån 

- tilläggsanslag för prisstöd fö r s:1i:.rö mm i n g. , 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 6 . 221 . 680 

mark och balanseras till ett belopp av 4 · 364 . 185 mark 

med anslag för skattefinansiell utjämning . 

Till budgeten har fogats en komplettering av tjänsteför

teckningen . 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detalj 

motivering får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn den 

L a n t r å d 

Finanschef 

20 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till andra tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland under år 

1976 samt bemyndiga landskapsstyrelsen 

att upptaga för budgetens förverkligande 

erforderliga lån . 

1976 . 
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INKOMSTER. 

Avdelning 12 . 

!~==1~~Q~~I~~=~y=~~~~=~DIB-

26 . lITBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
1 1 • 11 . Ålands hotell- och restaurangskolas inkomster 

1 . Termins- och kursavgifter 

2. Inkomster av bespisningen 

3. Inkomster av arbetsverksarnheten 

4. Vederlag för naturaförmåner samt diverse 

1 . 150 

19 . 345 

30 .000 

inkomster 3 .000 

5. Inkomster från elevinternatet 2.000 

6. Inkomst av hotell- och restaurangservice · 1 . 802 .000 

1. 857 . 495 

Avdelning 14 . 

1~==E1~~Å~~Å~~~1~~Q~I~E 

01 . AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 

02 . Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 6. 221 . 680 

UTGIFTER. 

Huvudtitel 23 . 

~~==~~k1~~~k~1~~~~~=EQBY~I~1~~~Q~~~ 

_ .. _ _, Byggnads- och brandskydds byrån . 

22 . ALANDS TURISTHOTELL 

12 . Reparation och underhåll 

74 . Ornändringsarbeten i fastigheten (r) 

· Huwdt:lte1 26 . 

26 . lITBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSO~IRADE 

Allmänna byrån och skolbyrån . 

03 . ALANDS LYCEUM 

01 . Avlöningar (f) 

13 . Byggnadens underhåll 

06 . ALANDS SJöMANSSKOLA 

70 . Anskaffning av inventarier och maskiner 

564 

l=§~Z=~~~ 

1.857 . 495 

1. 857 . 495 

~=~§~=1§~ 

4. 364 . 185 

4. 364 .185 

102 .050 

51 . 250 

50 . 800 

3. 579 . 630 
=:::- = ==- -=-- --=-

11 . 750 

11 . 750 

35 .000 

35 .000 
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08 . ÅLANDS LAN1MANNASKOLA 
74. Grundreparation av köksutryrnmen (r) 

11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

10. Byggnadernas drift (f) 

11. Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 

13 . Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan 

19. Tryckningskostnader (f) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Arbetsredskap (f) 

23. Råvaror (f) 

24. Konsumtionsutgifter för restaurangverksamheten i Godby 

25. Elevbespisningen och elevinternat (f) 

26. Hotell- och restaurangservice (f) 

27. Brand- och olycksfallsförsäkringar 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. övriga konsumtionsutgifter 

70. Grundanskaffningar för utbildningen (r) 

72. Grundanskaffningar för kommersiella driften (r) 

Museibyrån. 

23 . KASTELHOIMS FORNMINNESOMRÅDE 

13. Underhålls- och restaureringsarbeten (r) 

Huvudtitel 27. 

~Z==~~!~~~~~~k~!~~~~§=~QEY~I~I~~§Q~~~ 

Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

82. Investeringslån (r) 

06 . ARBETSFÖRMEDLINGEN 

23. Publicerings- och informationsverksamhet 

Jordbruks byrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONSVERKSAMHET 

49. Främjande av trädgårds- och biskötseln 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

71. Anskaffning av grusningsvagn 

Fiskeribyrån. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

43. Landskapsunderstöd för marknadsföring samt transport 
foderfisk 

av 

25.000 

25 .000 

3.357 . 880 

349.056 

34 .111 

45 .920 

12 . 613 

3.125 

4.500 

11. 811 

14.453 

101.013 

7. 805 

33.163 

1. 802.000 

6.860 

15 .000 

141.450 

205.000 

570 .000 

150.000 

150.000 

1. 500 .000 

1.500 .000 

15 .000 

15.000 

10.000 

10.000 

15.000 

15.000 

1.000 .000 

1.000 .000 
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Milj övårdsbyrån . 

30 . MILJÖVÅRDEN 

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

Utgifternas totalbelopp 6 . 221 . 680 

Detaljmotiveri ng . 
================ 

INKOMSTER. 

Då inkomstrubrikerna tydligt anger inkomsternas art har någon särskild specificerad 

utredning om inkomstmomentens innehåll i nte ansetts nödvändig . 

26 . UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.26.11 Ålands hotell- och restaurangskolas inkomster . (Momentet nytt) . 

1. Termins- och kursavgifter . 

1.150 

2 . Inkomster av bespisningen. 

19 . 345 

3. Inkomster av arbetsverksamheten . 

30.000 

4. Vederlag för naturaförmåner samt diverse i nkomster 

·3.000 

5. Inkomster från elevinternatet . 

2.000 

6 . Inkomst av hotell- och restaurangservice . 

1. 802 .· 000 

Inkomsterna har beräknats enl i gt följande : 

- Inkomster från restaur angserviceverksamheten 1 . 350 .000 

- Inkomst av hotellserviceverksamheten 375 .000 

- Inkomster av elevrum (15 rum) 27 .000 

- Inkomster från konditionsavdelningen 25 .000 

- Personalens och elevernas måltidsavgifter 5.000 

- övriga inkomster 20 .000 

~======~=~Q~=QQQ 

14. Finansieringsinkomster . 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 

14 . 01 .02 Förskott på statsanslag för skattefiriarisiell utjärnriing 

4. 364 . 185 (109 . 122.763) 

(tb 1.447 . 169) 
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UTGIFTER. 

~~==~~~!~~~k~!~~~~~=~Q~Y~I~!~~~Q~~ 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

22. ALANDS TURISTHOTELL 
23.22.12 Reparation och underhåll . 

51.250 (80.000) 

567 

Under året har underhållsarbeten på landskapets turisthotell måst ut

föras i större omfattning än vad som förutsetts. Sålunda har konvektor

bänkarna vid inomhussimbassängen på grund av rostanfrätningar ersatts 

med nya av trä till en kostnad av 3.500 mark. Därjämte har målnings

arbeten för 800 mark på simbassängens mellanvägg av stål utförts. 

Utomhus har det varit nödvändigt att helt omlägga gräsmattor, som ska

dats svårt av vintern och av uppgrävningar i samband med renarationer av 

läckor. Kostnaderna för omläggningen har stigit till 19.000 mark. På 

grund av sättningar i marken efter byggnadstiden har en omläggning av 

plattorna på simbassängsområdet blivit erforderlig. Kostnaderna härför 

beräknas till 7.950 mark. 

I samband med förlikningen mellan landskapet och huvudentJ(en:ienören för tu

risthotellet gottskrevs landskapet 20.000 mark för läckor som inte kunnat 

lokaliseras och repareras. För att möjliggöra reparation av dessa läckor 

föreslås vidare under momentet 20.000 mark. 

23. 22. 74 Omändringsarbeten i fastigheten (r). 

50.800 z ~b~ 70.000) 

För att nedbr~nga vattenkostnaderna för hotellets kylanläggning föreslås 

anläggande av ett s.k.kyltorn eller motsvarande kostnadsbesparande arrange

mang för 40.000 mark. 

I samband med Kap Horn-kongressen senaste sommar konstaterades att det 

fattades flaggstänger för större kongresser, varför en komplettering verk

ställdes till en kostnad av 10.800 mark. 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

03. ÅLANDS LYCEUM 

26.03.01 Avlöningar (f). 

(881. 950) 

För att jämställdhet skall ernås med kanslipersonalen vid motsvarande 

skolor i riket föreslc't kanslibiträdest jänsten i löneklass V 7 vid lyceet 
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ombildad till en e .o.biträdande kanslistbefattning i löneklass V 9, 

räknat från 1 . 8 1976 . I likhet med gällande förhållanden vid gymnasierna 

i riket föreslås att ordinarie yngre lektorstjänsten i tyska med under

visningsskyldighet i franska i löneklass C 35 'ombildas till en ordinarie 

äldre lektorstjänst i löneklass C 41 räknat från 1 . 8 1976 . Då momentet 

inrymmer reserverat belopp för lönejusteringar har här icke begärts till.,., 

läggsanslag . 

26 .03.13 Byggnadens underhåll. 

ll. 750 (31.000) 

Vid återbesättandet av gårdskarl-eldaretjänsten visade det sig att be.,.. 

fattningshavarens ifråga tjänstebostad var i oundgängligt behov av repa

ration för att motsvara de krav man måste ställa på en bostad . Repara

tionerna steg till 11 . 750 mark och utfördes under sommarferien. 

06. ALANDS SJÖ.MANSSKOLA 

26.06.70 Anskaffning av inventarier och ·maskiner. 

35 .000 (25 .000) 

På grund av ökat antal elever föreslås inkön av en Colchester-svarv för 

35 .000 mark . 

08 . ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

26.08 . 74 Grundreparation av köksutrymmen (r) . 

"t ' ' ' 

25.000 (20.000) 

Vid beräknandet av anslaget i ordinarie årsstaten för år 1976 hade bl.a . 

icke i tillräcklig grad beaktats de omändringar av elinstallationerna som 

föranledes av reparationen . Entreprenadsumman stiger enligt anbud till 

43 .000 mark, varför anslaget föreslås höjt . 

11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA. (kapitlet nytt) . 

I sin framställning till Landstinget vid Överlämnandet av första till.,.., 

lägget till ordinarie årsstaten för år 1976 utredde landskapsstyrelsen 

de fördelar en lokalisering av hotell- och restaurangskolan till utrymmen 

i Hotell Arkipelag komme att medföra för hotell- och testaurangutbild

ningen i landskapet . Därför anser landskapsstyrelsen det icke påkallat 

att ånyo redogöra för dem. Vid överlämnandet av framställningen pågick 

som bäst underhandlingar med nuvarande arrendator rörande inrymmandet 

av skolan i hotell- och restauranganläggningen. En överenskommelse, som 

förutom skolans inrymmande i hotellanläggningen även innefattade förlik.,. 

ning i pågående process med arrendatorn och överhuvud åtgärder för att 

skapa bättre förutsättningar för fortsatt drift föreföll - då lands

tinget i slutet av maj biföll landskapsstyrelsen;förslag - vara inom 

, I' 
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räckhåll. I juni godkände arrendatorn i princip landskapsstyrelsens för

slag till överenskommelse . Den 14 juli - inför fastslagen tidpunkt för 

©verenskonunelsens undertecknande - meddelade arrendatorn dock att man icke 

ansåg sig ha förutsättningar att fortsätta verksamheten försåvitt icke 

arrendeavgiften helt skulle avlyftas eller motsvarande kompensation ges 

till dess att lönsamhet kunde uppnås för verksamheten . Landskapsstyrelsen 

ansåg sig emellertid inte kwllla bifallatill en sådan ändring av gällande 

arrendeavtal att arrendeavgiften skulle avlyftas , vilket omedelbart medde

lades arrendatorn. Beslutet innebar även att uppsägningen den 30 mars 1976 

av arrendatorn till den 1 oktober 1976 stod fast, då arrendatorn icke 

betalade förfallna hyresskulder. 

De underhandlingar som förts mellan hotell- och restaurangskolan och 

arrendatorn hade därjämte enligt direktionens åsikt utfallit så att sko

lan blivit betänksam över möjligheterna till en fruktbart samarbete med 

arrendatorn. 

I den sålunda uppkomna situationen konstaterade landskapsstyrelsen att 

det icke fanns reella möjligheter att med till~odoseende av landskapets 

v±ta:ta intressen i 1 lså god tid nå ett avtal med eri :ny arrendetägafä.,:att 

driften kunde fortgå utan avbrott efter nuvarande arrendators frånträde 

den 30.9 1976. På grund härav beslöt landskapsstyrelsen under förutsätt

ning av landstingets godkännande att hotell- och restaurangskolan tills

vidare skulle överta driften av hela hotellanläggningen. I fråga om tiden 

för skolans handhavande av driften har beslut icke fattats. Från skolans 

sida har emellertid framhållits att dess mandat borde täcka en period av 

minst ett och ett halvt år för att/bedömning av skolans skötsel av drif

ten skall bli rättvis. Enligt landskapsstyrelsens· uppfattning borde sko

lans synpunkter beaktas såvida icke någon sådan situation uppstår som på

kallar en 91ar ändring. 

Hotell- och restaurangskolans skötsel av driften förutsätts upplagd i 

huvudsak enligt sanuna principer som vid de statliga hotell- och restau

rangskolorna i Kuopio och Rovaniemi samt vid Haga restauranginstitut i 

Helsingfors. Det är måhända skäl att i sarrrrnanhanget understryka att den 

ursprungliga målsättningen med hotellanlägg:ningen inte konuner att ändras. 

Sålunda konuner inriktningen på konferensturism att bibehållas och ut

vecklas. 

För utgifterna för den kommersiella driften för tiden 1.10 - 31.12 1976 

redogöres nedan under momenten 26.ll.26 och 26.11.72. Skolans utbildnings

budget för tiden 1 . 5 - 31.12 1976 ingår under momenten 01, 04, 10, 11, 13, 

19, 21, 22, 23, 24, 25,26,27,28,29,70 och 72. Av anslaget under momentet 
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26 .14 .i.50 i ordinarie årsstaten beräknas 520 .000 mark bli outnyttjade 

på grund av budgeteringen under detta kapitel . 

26.11.01 Avlöningar (f). 

349 .056 

Vid skolan fanns under Föreningen för Ålands hotell- och restaurang

skolas drift av skolan följande befattningar som i anställningsav

seende jämfördes med extraordinarie anställda i landskapets tjänst . 

1 hovmästare lkl c 33 

1 köksmästare lkl c 33 

1 yrkes lärare lkl c 33 

1 restaurangkassör lkl c 31 

Därutöver fanns vid skolan erforderliga timlärartjänster . 

Anslag erfordras vidare för följande tjänster som övertagits från för

eningen. 

Hel tidstjänster 

1 bokförare-kanslist 

1 vaktmästare-gårdskarl 

2 städerskor 

1 diskerska 

Halvtidstjänster_ 

1/2 kanslist 

1/2 diskerska 

lkl V 11 

lkl V 10 

lkl V 5 

lkl V 5 

lkl V 8/2 

lkl V 5/2 

Samtliga tjänster föreslås medfölja skolverksamheten till Hotell Arkipelag. 

De merutgifter som åtgår utöver de löneutgifter som ingått under momentet 

26.14.50 beräknas till 69 . 360 mark, varav c . 20 .000 mark för rektorsfrå 

gans ordnande under tiden augusti-december. 

Landskapsstyrelsen föreslår att de anställda vid skolan bibehålles vid 

sina löneförmåner i den mån icke särskilda skäl till ändringar föreligger. 

Tjänsternashänförande till arter av tjänster inom landskapsförvaltningen 

föreslås ske i samband med ordinarie årsstaten för år 1977. 

26.11.04 Socialskyddsavgifter (f). 

34 .111 

Utgöres av lagstadgad utgift beroende av utbetalade löner . 

26.11.10 Byggnadernas drift (f). 

45.920 

Kostnaderna avser närmast tvätt- och rengöringsmedel , bränsle och lyse 

samt vatten . 

: I 1,. I 

I 



26 . 11 . 11 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier , 

12 . 613 

Avser normalt underhåll . 

26 . 11 .13 Reparation och underhåll av byi;gnaderoch gårdsplan . 

3. 125 

571 

Avser kostnader för tiden före inflyttning till Hotell Arkipelag . 

26 . 11 . 19 Tryckriingskostnader (f) . 

4. 500 

Avser beräknade tryckningskostnader under år 1976 , 

26 . 11 . 21 Undervisningsrnateriel och bibliotek . 

11 . 811 

Avser bl . a . framställandet av kompendier och användning av AV-material . 

En kostnadsökning om 7. 500 mark har inräknats förhöstterminen 1976 

på grund av ökat antal · elever .. 

26 .11. 22 Arbetsredskap · (f) . 

14 . 453 

Beloppet har ingått oförändrat i föreningens skolbudget . 

26 . 11 . 23 Råvaror (f) . 

101.013 

Då restaurangrörelse inte kommer att bedrivas i Godby under hästterminen 

1976 har det totala anslaget för skolan under år 1976 kunnat minskas 

med 10 .000 mark . 

26 . 11 . 24 Konsumt ionsutgifter för restaurangyerksamheten i Godby .. 

7. 805 

Avser bl . a . musikarvoden , dekorationer , danstillstånd och annonsering . 

26 . 11 . 25 Elevbespisningen och elevinternat (f) . 

33 . 163 

1. Elevbespisningen (30 .. 000) 

Beräknat anslag . 

2. Elevinternatet (3.163) 

Beräknat anslag . 

26 .11 . 26 Hotell - och restaurangservice (f) . 

1. 802 .000 

Redovisningen av den kommersiella driften kommer att uppläggas enligt 

företagsmässiga synpunkter .. Den budget varpå ovannämnda utgiftspost 

grundar sig innehåller följande uppskattningar : 

I 

,I 
I 



01. 

02. 

03 . 

04. 

05 . 

06 . 

07. 

08 . 

09 . 

10 . 

11. 

12. 

13 . 

14. 

15 . 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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Kostnader : 

Di:Dnet, 

Momentet inkluderar löner för personal i arbetsavtals

f~rhållande , söndags-, kvälls- och skiftes tillägg , \Ql.SJS-a pen-

/
s1ons 
premier , semesterersättningar och olycksfallsförsäkrings-

premier 

S0cialskyddsavgifter . 

Anslaget baserar sig på moment 01 . 

Råvaror 

- matvaror (40 % av rest .beräknade försälj .) 375 .000 

- alkohol,öl, läskedrycker 320.000 

- personalens måltider (90 x 60 x ~, - mk) 16 .000 

- elevmåltider i anslutn . till tillämpat 
yrkesarbete 

Renhållning (tvätt m.m. ) 

Komplettering av linneförråd och övr . textilier 

Komplettering av sals- och köksutensilier 

Försäljningsprovisioner 

övriga driftsmaterialkostnader 

Telefon- och portokostnader 

Orkestergage och avgifter till Teosto 

Tillstånd , radio- och TV-licenser 

Marknadsföringskostnader 

- konsultarvoden 

- annonsering 

- trycksaker 

- resor och representation 

- övriga reklamkostnader 

Annonskostnader (inte reklam) 

Tidskrifter och facklitteratur 

S.k . promilleavgift till Oy Alko Ab 

Kontorsmaterial 

Dekorationsmaterial 

6 .000 

18 .000 

20 .000 

1 .000 

5.000 

1.000 

övriga kostnader för kundservice (tvålar,deodoranter , 
schampo m.m. ) 

Underhåll och service av maskiner o . inventarier 

Diverse kostnader 

21 . Fastighetens driftskostnader: 

- värme 70.000 

22 .000 

60 .000 

- vatten 

- elström 

- avfallsservice 3.000 

572 

540 .000 

48 .000 

717 .000 

65 .000 

5.000 

10 .000 

30 .000 

10 .000 

9 .000 

120.000 

2.000 

45 .000 

4 .000 

1.000 

2.000 

3.000 

8.000 

3.000 

10 .000 

2.000 



- gårdsplan 

- simbassänger 

- avgifter för årsservice av hissar, värme, 
ventilations- och kylanläggningar 

- städ- och rengöringsmaterial och -red
skap 

- fastighetens underhålls- och reparations
kostnader 

Mk 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

5.000 

573 

.. 168 :ooo 
1. 802 .000 

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

26.11.27 Brand- och olycksfallsförsäkringar. 

6.860 

Avser rubricerade utgifter. 

26.11.28 Till landskapsstyrelsens disposition. 

15 .000 

Till landskapsstyrelsens disposition föreslås: 

1. för översättningar m.m. 

2. för övervakning av elevernas arbetspraktik 

3. för planering av skolans verksamhet i 

hotell Arkipelag 

4. för oförutsedda utgifter 

26.11.29 övriga konsumtionsutgifter. 

141. 450 

5.000 

1.000 

4.000 

5.000 

Momentet inrymmer hyresvederlag i Godby, telefonkostnader, annonser, 

kontorsmaterial, utgifter för specialföreläsningar och övriga diverse 

utgifter. 

Hyran i Godby utgör för tiden 1.5-31 . 10 1976 90.000 mark . Inbesparad 

hyra för november och december föreslås använd för elevernas elevhems

hyra. Till direktionens förslag om elevernas inkvartering i hotell Ar

kipelag är landskapsstyrelsen tveksam och kommer att noga överväga 

inkvarterings frågan . 

Hyresvederlaget för skolans utbildningsverksamhet i hotell Arkipelag 

korrrrner att bli föremål för särskild utredning och blir beroende av 

vilka dispositioner som visar sig erforderliga i anläggningen. Land

skapsstyrelsen korrrrner senare med förslag i frågan . 

26 . 11 .70 Grundanskaffningar för utbildningen (r) . 

205.000 

I första tillägget till ordinarie årsstaten för år 1976 berättigades 

skolan göra följande anskaffningar för utbildningsverksamheten föran

ledda av överflyttningen till hotell Arkipelag. 

1. Anskaffning av maskiner och inventarier 80.000 

2. Anskaffning av köks- och barutensilier 100.000 
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Anskaffningarna skulle då tillfälligt få påföras momentet 26 .14. 50 för 

att senare överföras till särskilt budgetmoment för investeringsutgifter . 

För inköp av inventarier till fem klassrum föreslås därutöver 

25.000 mark. 

26.11 . 72 Grundanskaffningar för kommersiella driften (r) . 

570 .000 

För den kommersiella driften erforderas viss utrustning som tidigare 

hållits av arrendatorn. För dylika anskaffningar (initialkostnader) 

föreslås: 

1. Salsutensilier 250.000 

2. Köksutensilier 90 .000 

3. Linne förråd 150 .000 

4 . Maskiner och inventarier 200 .000 

5. Konferensutrustning 50 .000 

6. övrig utrustning 10.000 

750.000 

Av nämnda belopp har under momentet 26.11.70 upptagits 180.000 mark. 

Museibyrån. 

23. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRADE 

26.23.13 Underhålls- och restaureringsarbeten (r). 
150.000 (350 .000; tb 200.000) 

I första tillägget till ordinarie årsstaten för år 1976 erhölls på 

momentet ett tilläggsanslag om 200 .000 mark för att möjliggöra för

stärkningar av Kastelholms slotts sydöstra hörn, där uppenbar risk 

för ras förelåg. Förstärkningsarbetena har påbörjats men i skrivelse 

den 18 augusti 1976 har delegationen för Kastelholms fornminnesområde 

medieJ:atlandskapsstyrelsen att ytterligare anslag om 200 .000 mark er

fordras för att fortsätta och säkerställa restaureringsarbetena . 

Landskapsstyrelsen har utrett att av för år 1976 beviljade medel på 

momentet återstår c . 140 .000 mark, vilka medel delvis bundits till 

andra underhållsarbeten . Det anslag som avdelats för det egentliga 

restaureringsarbetet beräknas förslå till månadsskiftet augusti-sep

tember . Restaureringsarbetet på slottets sydöstra hörn har emellertid 

kommit så l ångt att ett avbrytande av arbetena nu skulle vara betänk

ligt . På grund härav föreslår landskapsstyrelsen att ytterligare för 

ändamålet skulle beviljas 150.000 mark . 

Landskapsstyrelsen avser att i framställning hösten 1976 begära e.o. 

anslag för det fortsatta restaureringsarbetet. 
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27 . NÄRINGSAVDELNINGBNS_EQRYALININGSQMB!DB =================---------- ------ ---------

A11männa byrån . 

-02 . NÄ~INGSLI'\IETS F~-~Gl\1-tBE 

27.02 . 82 _Investeringslån (r)_. (Momentet nytt). 

1. 500 .000 
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Av tidigare reserverade medel för investeringslån 5.000 .000 mark har 

landskapsstyrelsen beviljat sammanlagt 4. 360 . .400 mark ~ varför av medlen 

återstår att disponera endast c . 640 .000 mark . De investeringsplaner 

som uppgjorts i riket av investeringsfonden upptar beviljande av lån om 

sammanlagt c . 1, 3 miljarder mark . Fram till juli 1976 har i investerings

lån därstädes beviljats c . 600 miljoner mark ~ varav en del till olika 

statsbolag . Landskapsstyrelsen föreslår att för investeringslån ytterl i gare 

skulle anslås 1 . 500 .000 mark . För lånens utgivande skulle gälla de vill 

kor och bestämmelser som landskapsstyrelsen hittills tillämpat vid be~ 

viljande av investeringslån . 

För att öka planmässigheten i investeringarna föreslås ytterligare att 

landskapsstyrelsen under år 1976 skulle få fatta förhandsbeslut om 

beviljande av investeringslån för år 1977 t i ll ett högsta belopp av 

2, 5 miljoner mark . 

06 . ARBETSFÖRMEDLINGEN 

27 .06 . 23 Publicerings- och informationsverksamhe!: . (Momentet nytt) . 

15 .000 

För att förbättra informationen om arbetsmöjligheter och förmåner vid 

åländska företag i syfte att bibehålla arbetskraften på Åland och för 

att effektivera informationen om sysselsättningsutbildning föreslås 15 .000 
mark . 

Jordbruksbyrån . 

10 . FRÄMJANDET AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONSVERKSAMHET 

27 . 10 . 49 Främjande av trädgårds...:- och biskötse'ln . 

10 .000 (13 .000) 

På grund av frukt och lökodlingarnas stora omfattning i 1andskapet jäm

fört med riket i övrigt erfordras en proportionellt större insats för 

odlingarna här än i riket . För ytterligare snara åtgärder för främjande 

av trädgårds- och biskötseln , i nnefattande anslag till Lantbrukets 

forskningscentral för en undersökning av lökvi trötan i landskapet, före

slås ett tillägg om 10 .000 mark . 
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12 . SKOLLÄGENHETEN JO.MALA GÅRD 

2 7 . 12 . 71 Anskaffning av grusning_svagn. (Momentet nytt) .. 

15 . 000 
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Landskapsstyrelsen har ansett det ändamålsenligt att till landskapet 

anskaffa en grusningsvagn för täckdikningsarbeten till en kostnad 

av 15 .000 mark. Vagnen skall ägas och handhas av Jomala gård , som 

även sköter uthyrningen av maskinen . 

Fiskeribyrån . 

20 . FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

27 . 20 . 43 Landskapsunderstöd_ för marknadsföring samt transport' av foderfisk . 

1.000 .000 (1 .000 .000) 

I rikets andra tilläggsbudget för år 1976 har upptagits ett tilläggs

anslag om 3. 500 .000 mark utöver tidigare i statsförslaget upptagna 

3. 200 .000 mark. Prisstödet har numera fastställts till 25 p/kg och gäller 

under hela året 1976 fångad strömming, som sålts till ett maximipris 

om 30 p/kg . 

Då fångstmängden i landskapet år 1976 uppskattas till c . 7 .000 .. 000 __ kg 

beräknas i prisstöd komma att utgå c . 2.000.000 mark . Då tidigare budge

terats 1.000 .000 mark föreslås fördenskull ett tillägg om 1 .000 .000 mark . 

Miljövårds byrån. 

30 . MILJÖVÅRDEN 
27 . 30 . 40 Ersättning för älg- och rå.djursskador . (f.J _:_ 

(25 .000) 
Föreslås att momentet får belastas även med bidrag för ersättande av 

skador , orsakade av fridlysta , sällsynta djur . Bidragen ges enligt de 

grunder som framgår av Jord- och skogsbrUksministeriets beslut FFS 79/7n. 
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enlighet med förslaget till andra tillägg till ordinarie -

rsstaten för år 1976. 

jänstebeteckning och avlöningsklass 

Tidigare avlöningsklass anges 

nom parentes) 

~~~=~~~~~~;=~~~=~~~~~~~~g~~~g~~~~~~~~ 
5.1 0.01. Ålands centralsjukhus 

lve ll'sköterska (V 20) V 21 

iträdande över-

köterska (V 18) V 19 

~~~-~!~~!~~~~g~~~~~!~~~g~~ --------------------------
6. 03. 01 • Ålands l;tceum 

ldre lektor (C 35) c 41 

tid.yngre lektor) 

iträdande kanslist (V 7) V 9 

t id.kanslibiträde) 

Avtals- Extra 

och ordi- ordina-

narie lö- rie lö-

ner ner 

1 

1 

( 1) 

1 

( 1) 

1 

Sam-

man-

lagt 

1 
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( 1 ) 

1 

( 1 ) 

2 
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