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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till första tillägg 

till ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1975. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens fra~ställnirtg med 

förslag till första tilläggsbudget för år 1975. 

I denna tilläggsbudget upptas nya anslag som följer av lagar som 

under innevarande landstingssession behandlas i landstinget. Sålunda 

föreslås anslag för understöd för avlönande av kommunernas närings

ombudsmän, för semesterpenning åt småföretagare och för finansierings

stöd åt detaljhandeln i glesbygder. För nytt skolhus för Ålands tek

niska skola föreslås ett projekteringsanslag om 75.000 mark. Vidare 

ingår anslag för byggande av utfarten från Mariehamn norrut, för väg

underhåll och för markinlösen i skärgården. 

Landskapss~yrelsen avsåg att i denna tilläggsbudget uppta låne

anslag för investeringar motsvarande de investeringslån som i riket 

kommer att utges från industrialiseringsfonden genom Postbankens för

medling. Statsrådet har emellertid ännu inte fastställt den i lagen 

om investeringsfonden förutsatta investeringsplanen för innevarande 

år. Då detta väntas ske först i början av maj detta år har landskaps 

styrelsen inte ansett sig ha tillräcklig grund för bedömning av in

vesteringslåneanslagets storlek för landskapets del;. Likaså har ännu 

inte fastställts de allmänna lånevillkoren vid lån från in~esterings

fonden. Landskapsstyrelsen avser att så snart statsrådet fastställt 

investeringsplanen för rikets investeringsfond i tilläggsbudget uppt a 

ifrågavarande lånemedel. 

För amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för lantbruks

produkter har från jordbruksbyråns sida äskats 600.000 mark. Då 

landstinget redan i ordinarie årsstaten för år 1975 höjde av land

skapsstyrelsen föreslaget anslag 200.000 mark till 825.000 mark har 

landskapsstyrelsen med beaktande av motsvarande budgetering i riket 

icke ansett det möjligt föreslå anslag i denna tilläggsbudget. 

Till tilläggsbudgeten har fogats en komplettering till tjänsteför~ 

teckningen för år 1975 som innehåller de gropjusteringar och löneplace 

ringar som verkställts sedan senaste budgetframställning elle,r som 

föreslås i detta tillägg. I den mån gropjusteringarna baserat sig på 

tidigare jämförelser med tjänster i riksförvaltningen har gropjuste

ringarna inte berörts i detaljmotiver i ngen. I de fall tidigare järn-
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förelser ändrats eller klara jämförelser inte funnits har landskaps

styrelsen i detaljmotiveringen särskilt motiverat justeringarna. I 

sistnämnda fall har även Ålandsdelegationens utlåtande inhämtats. 

För de utgifter gropjusteringarna föranleder har tilläggsanslag 

inte budgeterats utan föreslås dessa belasta det anslag för lönejus

teringar, som upptagits i ordinarie årsstaten under ettvart lönemo

ment. Såsom :L allmänna motiveringen till årsstaten för .år 1975 med

delades övergick man inom den statiiga sektorn från 1.10. 1974 till 

ett nytt löneklassystem med V-löneklasser i stället för de tidigare 

A-löneklasserna. Vad det nya lönesystemet innebar framgår av till 

denna årsstat bilagd förvandlingstabell. · 

Tilläggsbudgeten upptar endast en inkomstpost förutom anslaget 

för skattefinansiell utjämning~ 

Utgifterna utgör totalt 1.332.150 mark. 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detaljmoti

vering får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn, den 13 april 

L a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till första tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland under år 

1975 samt bemyndiga landskapsstyrelsen 

att upptaga för budgetens förverkligande 

erforderliga lån . 
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INKOMSTER. 

Avdelning 12. 

1~==!~~Q~I~~=6Y=~~~=~6'Illli-

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

24. Inkomster av inspektionsuppgifter 

Avdelning 14 . 

1~==g!~~~!~~!~~~!~~Q~~I~~ 

01 . AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

02. Förskott på statsanslag för skattefinansiell ut
jämning 

Inkomsternas totalbelopp 

1. 332 .150 

UTGIFTER. 

Huvudtitel 23. 

Z~~-K8t!SLIAYDBLNINGBNS_EÖRYALININGSQMRIIDB 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

21. Utgifter för förande av kortregister över personer 
med åländsk hembygdsrätt 

Administrativa byrån. 

11 . LANDSTINGSVAL 

21 . Utgifter för landstingsval 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

25. BRANDVÄSENDET 

23. Inspektioner av anläggningar 

Huvudtitel 24. 

~~==g!~~~6YQ~k~!~~~~~=gQ~Y~~!~~~Q~~ 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Huvudtitel 26. 

~~==1n'~!k~~!~~~6YQ~k~!~~~~~=gQ~Y~I~!~~~Q~~ 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

05. ALANDS TEKNISKA SKOLA 

74. Planering av ny skolbyggnad (reservationsanslag) 

07. ALANDS YRKESSKOLA 

28. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan 
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~=QQQ= 

5.000 

5.000 

1=~n=1~g 

1.327 .150 

1.327 .150 

Z=1~Q= 

650 

650 

1.500 

1.500 

5.000 

5.000 

75.000 

75.000 

5.000 

5.000 
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Huvudtitel 27. 

~Z==~6B1~~§~~~k~I~~~~§=gQEY~~I~~§Q~~ ~~=QQQ 

Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 75.000 

30. Landskapsunderstöd för avlönande av kommunernas närings-
ombudsmän (förslagsanslag) 10.000 

50. Finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder 15.000 

51. Semesterpenning för småföretagare (reservationsanslag) 50.000 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Jordbruks byrån. 

iO. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONSVERKSNvtHET 

08. Kostnader för lantbrukets semesternämnd 

50. Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar 

Huvudtitel 28. · 

~~==I~I~~~k~I~~~~§=gQEY~I~I~~§Q~~ 

Allmänna byrån. 

02. VÄGAR 

15.Underhåll av landsvägar och bygde~ågar(förslagsanslag) 

77. Vägbyggnads- och vägförbättringsar eten på fasta 
Åland (reservationsanslag) 

78 . Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården 
(reservationsanslag) 

1. Vägar och bankar 50.000 

50.000 

Utgifternas totalbelopp 

1. 332 .150 

20.000 

5 .000 

15.000 

1.150.000 

300.000 

800.000 

50.000 
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D E T A L J M 0 T I V E R I N G =============================== 
I detaljmotiveringen anges under momentrubrik.en längst 

till vänster föreslagen inkomst eller föreslaget anslag 

och därefter inom parentes anslaget i ordinarie årsstaten 

för 0 ar 1975. 

I N K 0 M S T E R 

Avdelning 12. 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 
23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.23.24. Inkomster av inspektionsuppgifter. (Momentet . nytt) 

5.000 ( - ) 
Avser inkomster från de inspektionsuppgifter för vilka ut

gifter budgeterats under momentet 23.25.23. i detta till

lägg. 

UTGIFTER 

Huvudtitel 23. 

~~~=~~g~~~x~~~~~~~~~g=[~~x~~I~~~~g~~~~~ 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

23 . 01.01. Avlöningar (f). 

(446.650) 

Landskapsstyrelsen föreslår att löneklassen för biträdande 

registratorstjänsten höjes från V 9 till V 11. Ändringen 

följer det förslag till löneplacering som landskapsstyrel

sen framförde i förslaget till ordinarie årsstaten för år 

1974. 

Likaså föreslås att löneklassen för kanslisekret~rarbe

fattningen med beaktande av tjänsteinnehavarens föredra

gandeuppgifter och skyldighet att vid förfall för kansli

chefen handha på denne ankommande ärenden höjes från V 24 

till V 25. 

Beträffande de nya löneklasserna har Ålandsdelegationens 

yttrande inhämtats. De ändrade löneklasserna föreslås till

lämpade från den 1.4. 1975. 

23.01.21. Utgifter för förande av kortregister över personer med 

åländsk hembygdsrätt. 

650 (3.350) 
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Då anslaget utgör s av lönekostnader och anslaget varit 

oförändrat sedan 1.1. 1973 föreslås att anslaget med beak

tande av höjrtingarna i den allmänna lönenivån skulle hö-

j as till 4.000 mark räknat från 1.1. 1975. 

Administrativa byrån. 

11. LANDSTINGSVAL 

23.11.21. Utgifter för landstingsval . 

23.25.23. 

1. 500 (25.000) 

1973-års vallaiskommitt~ har i sitt arbete även behåndlat 

myndigheternas information till de röstberättigade. Här

vid har konstaterats att riksmyndigheterna vid riksdags

valet 1972 bekostade en allmän, begränsad valinformation 

till de väljare som skulle förhandsrösta i ut1andet. Kost

naderna steg till ca 150.000 mark och bestod bl.a. i annan-

serihg i rikssvensk press. 

Då ~n stor del av i Sverige bosatta ålänningar inte är 

medvetna om sin rätt att rösta i landstingsval föreslår 

landskapsstyrelsen att ett belopp om 1.500 mark skulle 

användas för denna _infoTmation bl.a. genom annonsering. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

25. BRANDVÄSENDET 

Inspektioner av anläggningar. (Momentet nytt) 

5.oöo ( - ) 
Genom ny lagstiftning har landskapsstyrelsens inspektions

uppgifter ökat. På grund härav men även av rent räken

skapstekniska skäl har det ansetts ändamålsenligt att 

kostnaderna för dessa inspektioner, som bl.a. rör olje

eldningsanläggningar, upplag för brännbara vätskor, elan

läggningar mom. påföres ett särskilt moment. På inkomst

sidan har observerats ett motsvarande inkomstkonto. 

Huvudtitel 24.- . 

~~~=~~~~~§~X~~~~~~~~~§=~~~X~kI~~~~g~~~~~ 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

24.01.01. Avlöningar (f). 

(361.316) 

Landskapsstyrelsen föreslår - sedan Ålandsdelegationen 

hörts i ärendet - att lönekl~ssen för land~kapskamrern med 

beaktande av de krävande arbetsuppgifterna och efter jäm

förelse med löneklassen för äldre landskapskamrervid· läns

styrelsen i landskapet Åland skulle höjas från V 26 tiil 



26 . 05 . 74 . 

- 7 -

B 1 .• Den nya löneklassen skulle tillämpas se d an tjänsten 

efter lediganslående ånyo besättes . 

Huvudtite l 26 . 
26 . UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 

Allmä nna byrån och skolbyrån . 

05 . ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

Planering av ny skolbyggnad (r) . (Momentet nytt) 

75 . 000 ( - ) 

Landskapsstyrelsen har för planeringen av Ålands tekniska 

skolas nybyggnad utsett en planeringskommitte som över

lämnat sitt förslag till rumsprogram . Över detta rumspro

gram har Yrkesutbildningsstyrelsens yttrande inbegärts. 

Den av kommitten föreslagna tidsplanen, som landskapsstyrel 

sen omfattat i princip, innebär att skolan skulle byggas 

åren 1978-1979 . Nybyggnaden avses finansierad med extra

ordinarie anslag . 

För den fortsatta planeringen , innefattande uppgörande 

av skissritningar och kostnadsförslag föreslås uppt~gan

de av ett anslag om 75.000 mark . 

07 . ÅLANDS YRKESSKOLA 

26 . 07 . 28 . Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan . 

27 . 02 . 30 . 

5 . 000 (15 . 500) 

Direktionen för Ålands yrkesskola har anhållit om medel 

för anlitande av arkitekt för . att uppgöra förslag till 

modernisering av skolans undervisningskök . Landskapssty

relsen har funnit förslaget ändamålsenligt och föreslår 

ett anslag om 5~ 000 mark för anlitande av en ~xpert för 

förenä mnda planering . 

Huvudtitel 27 . 

~z~=~~~~~~~~y~~~~~~~~~~=~~~y~~I~~~~~~~~!~~ 
Al lmä nna byrå n . 

02 . NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Landskapsunderstöd för avlönande av kommunernas närings

ombudsmän (f) . (Momentet nytt) 

10 . 000 ( - ) 
Landskapsunderstödet skulle ges till därtill berättigade 

kommuner i enlighet med den landskapslag om landskapsstöd 

för avlönande av kommunala näringsombudsmän, som f . n. be

handlas i landstinget . 
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En del av kommunerna i landskapet har visat ett påtagligt 

intresse för att anställa kommunala näringsombudsmän i 

syfte att skapa och utve ckla a l lmänna förutsättningar f ör 

näringsverksamhet . På grund härav föres l ås ett anslag om 

10 . 000 mark . 

Finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder . (Momentet 

nytt) 

15 . 000 ( - ) 
För att möjliggöra upprätthållande av detaljhande l ns 

servicefunktioner i glesbygder kan investeringsbidrag och 

räntestöd ges enligt det lagförslag om finansieringsstöd 

som f . n . behandlas i landstinget .· 

I statsförslaget för år 1975 har upptagits i räntestöd åt 

minuth?-ndeln inom glesbygdsområde n 350 . 000 mark motsvaran

de räntestödskr.editer till sammanlagt högst 5 . 000 . 000 mark . 

Vidare h .ar såsom ett särskilt moment för investeringsun

derstöd budgeterats .1 . 250 . 000 mark . 

Semesterpenning för småföretagare (r) . (Momentet nytt) 

50 . 0QO ( - ) 
Enligt den nyligen antagna lagen om semesterpenning ·f<Dr 

småföretagare skall småföretag;_re, som icke utan ekonomiskt 

stöd har möjlighet att erhålla semester utan att äventyra 

sin och sin familjs utkomst .kunna erhålla s.k . seme ster

penning . 

Småföretagare kan under i lagen angivna förutsättningar 

erhålla semesterpenning under år 1975 för sex arbetsda

gar . 

För att handha i lagen avsedda förvaltningsuppgifter skal l 

ter av verksamheten erhållits . - påförda momentet 22 . 05 . 08 . 

06 . ARBETSFÖRMEDLINGEN 

27 . 06 . 01 . Avlöningar (f) . 

(235 . 987) 

Landskapsstyrelsen föreslår - sedan Ålandsdelegationen 

hörts i ärendet - att löneklassen för byrå~hefstjänsten 

I I 
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vid arbetsförmedlingsbyrån räknat från den 1 . 4 . 1975 hö

jes från löneklass V 20 till V 23 . Den nya löneplacering~. 

en förutsätt~r att de framtida kompetenskraven för tjäns

ten blir desamma som de i riket gällande och om vilka 

stadgas i 13 § förordni~gen om distrikts- oc~ lokalför

vaitninge~ av arbetskraftsärencten . (FFS 80/73) . 

Jordbruks byrån . 

10 . FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONSVERKSAM

HET 

Kostnader för lantbrukets semesternämnd . 

5.000 (7 . 000) 

Den av landskapet tillsatta semesternämnden för lantbruket 

som handhar förvaltningsuppgifterna enligt lagen om semes~ 

ter för lantbrukare har varit tvungen att sammanträda of

tare än beräknat, vilket innebär att tidigare budgeterat 

anslag icke kommer att förslå . På grund härav föreslås ett 

t~lläggsanslag om 5.000 mark . 

Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar. 

15 . 000 (45.000) 

I utvecklingsdelegationens Betänkande III framhölls nöd

vändigheten av att seminverksamheten i skärgården skulle 

organiseras så att hela skärgårdsområdet skul.le täckas. 

För närvarande utförs semineringar av i respektive kommu

ner boende seminörer endast i Föglö och Kumlinge. 

För att ordna seminverksamheten i övriga skärgårdsk0mmu

ner har landskapsstyrelsen givit understöd för en 2 veckors 

kurs för seminörer på Ålands lantmannaskola. 

En förutsättning för denna seminverksamhet är dock att 

arvodet för seminering i skärgården höjs från nuvarande 

20 mark till 30 mark/ko, detta på grund av att inkomst-
-! 

området för envar seminör i skärgården blir mindre än 

inom andra regioner . Då antalet kor i skärgården ä r ca 

1.000 st. blir . det erforderliga stödet härför 10 . 000 mark . 

Med beaktande av vissa engångsutgifter i samband med 

verksamhetens igångsättande erf~rdras för ändamålet 

15.000 mark . 
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Huvudtitel 28. 250 
28. TRAFIK.AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 

Al l männa byrån. 

02. VÄGAR 

Underhåll av landsvägar och bygdevägar 

300.000 (4.300.000) 

Under år 1975 skal l en stor del av landskapets grusvägar 

beläggas med o l jegrus, vilket i de flesta fall innebär att 

vägarna måste förbättras innan oljegrusningen sker. Bl.a. 

på grund härav erfordras tilläggsanslag. 

Under riksdagsbehandlingen höjdes motsvarande anslag i ri

ket med 50.000.000 mark, varför tillägget i stort sett mot

svarar ökningen i riksbudgeten. 

28.02.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (r). 

800.000 (1.630.000) 

Utfart från Mariehamn 80.0.000 mark. Landskapsstyrelsen har 

sedan ordinarie årsstaten för år 1975 slutbehandlades i 

landstinget som alternativ till den föreslagna nya ut

fartsvägen utrett frågan om en breddning av den gaml a 

utfar t en. För utredningen har ~nlitats den rikssvenska 

konsultfirman K-Konsul t, som ombetts utlåta sig .över al

ternativa sträckningar för huvudvägen Mariehamn- Godby i 

avseende å de l en Mariehamn-Jomala. Beträffande de olika 

alternativen anser K-Konsult i sitt utlåtande att den nya 

sträckningen är förde l aktigare än den gamla bl.a. ur bul

ler-, kapacitets-, stadsplane- och trafiksäkerhetssynpunkte~ 

Vidare framhåJ,les att den nya vägsträck ningen inte bl.ir 

bindande för den fortsatta vägutbyggnaden genom Jomala. 

Kostnaderna för själva vägbyggnaden beräknas bli ca 

1.000.000 mark högre för den nya vägen än för den gamla om 

man beaktar även kostnaderna för anslutningsvägar, gång

och cykelväg och trafikplatser. K-Konsult föreslår på ba

sen av sin analys att den aktuella vägbyggnaden utförts 

enligt den föreslagna nya vägsträckningen. 

Över förslaget till vägplan för utfarten har inbegärts 

utlåtande av stadsfullmäktige i Mariehamn som med rösterna 

12-7 förordat landskapsstyrelsens förslag med vissa påpe

kanden samt med förbehåll att gång- och cykelbanor från 

Grindmattesvägen norrut skulle byggas i samråd med land-



28.02.78. 

1 1 

skapsstyrelsen på nuvarande Godbyvägens båda sidor, i 

första hatid till Bolstavägen och i ett senare skede till 

kommungränsen mot Jomala. 

Jomala kommun åter har för sin del avböjt att avge yttran

de innan hela vägsträckningen genom Jomala finns angiven 

på karta. 

På basen av inkomna utlåtanden och då den föreslagna nya 

utfarten från Mariehamn icke binder den fortsatta väg

byggnaden eller vägförbättringen till någon särskild väg

sträckning har landskapsstyrelsen fastställt vägplanen 

enligt den nya vägsträckningen förutom beträffande av

snitten närmast korsningen med Sjukhusvägen. Beträffande 

den fortsatta vägsträckningen genom Jomala och Finström 

kommer landskapsstyrelsen att undersöka möjligheterna att 

i största möjliga utsträckning bibehålla den gamla väg

sträckningen. 

Enligt avtal med staden har landskapet förbundit sig att 

anlägga väg nedanför turisthotellet och självstyrelsegår

den mellan Storagatan och Nyg a t a n. Landskapsstyrelsen kons

taterar att åtgärder snarast måste vidtagas, om möjligt 

före stundande turistsäsong, för att utjämna och planera 

det vägområde nedanför turisthotellet som nu är fyllt av 

förfulande sprängstensmassor. Behovet av att bygga av

snittet accentuera~ även av att vid byggandet av självsty

relsegården en del av vägområdet vid Strandgatan kommer 

att avstängas under byggnadstiden. 

Landskapsstyrelsen föreslår med beaktande av ovan anförda 

synpunkter ett anslag om 800.000 mark för en första etapp 

av norra utfarten från Mar i ehamn. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r) • . · 

1. Vägar och bankar. 

50.000 (1.425.000) 

Till landskapsstyrelsens disposition 50.000 mark. 

Tillägget erfordras för planeringsarbeten och för markin

lösen i skärgården. 



Bilaga 1. 

för ändringar i 

i enlighet med förslaget till första tillägg till ordinarie årsstaten 

för å r 1 9 '7 5 • 

Tjän stebeteckning och avlöningsklass avtals- extra samman-

(tid igare avlöningsklass anges inom och ordinarie lagt 

parentes) ordinarie löner 

löner · 

23. 0 1.01. Allmänna byrån. 

Kanslichef (B 4) B 5 

Övervaktmästare (v 9) V 10 

Chaufför (v 9) V 10 1 

3 3 

23. 0 1.01. Administrativa hzrån 

Kanslisekreterare (v 24) V 25 

Biträdande registra-
tor (v 9) V 1 1 1 

1 2 

23 .02.01. Polisinrättningen i Mar:Lehamn 

Kanslist (v 8) V 9 1 

1 

23, 06.01. Motorfordonsb~rån 

Trafikinspektör (v 25) V 26 1 

Besiktningsman (v 20) V 21 

Besiktningsman (v 19) V 20 1 

Kanslist (v 16) V 17 1 1 

Kan~list (v 8) V 9 1 1 

5 5 

24. 01 • 01 • Räkenskaps byrån 

Biträdande bokföra-
re (v 9) V 10 1 1 

Landskapskamrer (v 26) B ·1 1 . 1 

1 ·1 2 

I 
l 

• I 
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25.0 1. 01 . By rå_::]- för socialvårdsärenden. 

Socialchef (B 2) B J 1 

26.0 1. 01. Allmänna byrån. 

Utbildnings chef (B 2) B 3 1 

26. 0 1 • 01 • Museibyrån. 

Antikvarie i etno-
logi (v 21) V 22 1 

Antikvarie i arkeo-
logi. (v 21) V 22 

2 2 

26. 03. 01. 
0 

Al ands lyceum. 

Gårdskarl-eldare (v 8) V 9 1 

Vaktmästare (v 8) V 9 

2 2 

26. 0 4. 01 • 
0 

Al ands sjöfartsläroverk. 

Vaktmästare-gårds-
karl (v 8) V 9 1 1 

2 2 

Kanslist deltid (v 8) V 9 1 1 
1 1 1 
2 2 

26. 05. 01 • 
0 

tekniska skola . Al ands 

Vaktmästare-gårds-
karl (v 8) V 9 1 1 

2 2 

Kanslist deltid (v 8) V 9 1 
1 1 1 
2 -~ 

26,06. 01. 
0 

- sjömansskola. Al ands 

Gårdskarl - vakt-
mästare (v 8) V 9 1 

1 

26.07 . 01. 
0 

yrkes~lrnla. Al ands 

Ekonom (v 16) V 17 1 1 

Kanslist-kassörska (v 8) V 9 

Eldare --gårdskarl (v 8) V 9 1 ·1 

Vaktmästare (v 8) V 9 1 

4 L~ 



- J -

27.06 . 01. Arbet sförmeglingen, 
2 ~~ ,'-
""':.J f 

Avdelningsfö restån-
dare (v 15) V 16 1 1 

Kanslist (v 9) V 10 

Kanslist (v 8) V 9 

Ersättnings beredare (v 8) V 9 1 

Byråche f (v 20) V 23 1 1 

1 4 5 

28. 0 1 • 01 • S.jötrafikbyrån. 

Inspektör för sjö-
trafik (v 21) V 22 

1 1 



vid övergång från A-löneklasser till V-löneklasser 

gällande från 1.10.1974. 

Tidigare löneklass 

enligt A-systemet 

A 2-4 

A 5 

A 6 

A 7 

A 8 

A 9 

A 10 

A 11-12 

A 13 

A 14 

A 15 

A 16 

A 17 

A 18 

A 19 

A 20 

A 21 

A 22 

A 23 

A 24 

A 25 

A 26 

A 27 

A 28 

A 29 

A JO 

Motsvarande löneklass 

enligt V-systemet 

V 

V 2 

V 3 

V 4 

V 5 

V 6 

V 7 

V 8 

V 9 

V 10 

V 11 

V 12 

V 13 

V 14 

V 15 

V 16 

V 17 

V 18 

V 19 

V 20 

V 21 

V 22 

V 23 

V 24 

V 25-

V 26 

Bilaga 2. 


