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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNI NG 
till Landstinget med för s l ag till andr~ 
tillägg til l ordinarie årsstaten för 
landskapet Åland under å r 1974. 

Föreliggande fö rslag till andra tillägg till ordinarie årsst aten 
~ 

för år 1974 föranleds främst av frågan om ordnandet av sjöskolorna P 
behov av praktisk utbildning i brandskydd. Till äggsbudgetens sammap
Iagda utgifter utgör 1. 466.600 mark, varav 753.000 mark för upp
fö rande av en övningsstati on för brandsläckning . 

Inkomsterna upptar endast det under utgiftsmomentet 13.11. 51 
omnämnda ansl aget för understödjande av politisk information och 
fö rskot tsanslag för skattefinansiell utjämning och har int e ansetts 
erfordra sär skild detaljmotivering. 

För ändr ingarna i tjänsteförteckningen". f ramgår av bilaga I 1YFör 
ändringar i t j änst eförteckningen i enlighet med fö rslag till andra 
tillägg til l årsstaten fÖr år 1974". 

Med hänvi sni ng till ovanstående och budgetförslagets detal jmoti
vering får l andskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte ant aga föl jande 
förslag t ill andra tillägg till ordi
narie å :r:'.s.s taten för landskapet Åland 
under å r 1974 samt bemyndiga landskaps~ 

styrelsen att upptaga. f ör budgetens 
förverkl i gande er f orderliga l ån. 

Mariehamn , den 10 maj 1974 . 

På landskapsstyr elsens vägnar : 

L a n t r å d 

Finanschef 
I I 
I 
I I 

i /1 

I 

!1 , I 
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13. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
12. Anslag för understödjande av politisk 

information 

Av:9:,~ :i_niqf.Z_ Q..it. 
04. FINANSIERINGSINKOMSTER ========================== 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

02 . Förskott på statsanslag för skattefinan
siell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

1.466.600 

U T G I F T E R =============== 
1122-~~slti tel_12. 

1~~=~~~~!~~~~~!~g~~~=[~~y~~!~I~g§Q~E~~ 
Ag!!_1Jni_f?.~!'.~i~ V§....,Ex.rån 

11. LANDSTINGS- OCH KOMMUNALVAL SAi'VIT UNDERSTÖDJANDE 
AV POLITISK VEPJ\SAMHET 
51. Understödjande av politisk information 

Huvudtitel 14. 
14 . FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE =============== ========================== 
03. ENLIGT FÖRi/l\l_,TNINGSGMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

71. Anskaffning av tjänstebil 

Huvudtitel 15. 

1i~=§~~~t;~;=~StL~ä~~~Y6~'-1?§~~~~~!~g~~~=[~E;l~~!~!~g~-
oMRÅDE ======= 

~yrå~ för socialvårdsärenden 
03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOS~RAN 

31. Landskapsunderstöd för barndagvård (förslags
anslag) 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 
52. För rättshjälpsverksarnhet (förslagsanslag) 
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25.000 

1~~~1~§QQ 
1.44-1. 600 

1.441.600 
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Huvudtitel 16. 

16._Y~~I~~NINQ§~YQ~~INQ~N§_fQRY~~~NINQ~Q~BA!:?~ ===-------------------------------------------
Allmänna byrån och skolbyrån 

o4. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 
02. Avlöningar för extra kurser (förslagsanslag) 

09. ÅLA.NDS HUSMODERS SKOLA 
72. Omändring av utrymmen till undervisnings

lokali teter 

11. BRANDSKYDDSUTBILDNING 
74. Övningsstation för brandsläckning (reser

vationsanslag) 

17. ALLM.ÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 
51. Understöd åt författare och översättare 

(reservations-förslagsansläg) · 

Museibyrån 
23. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

13. Underhåll och restaurering av slottet samt 
underhåll av friluftsmuseet (reservations
anslag) 

Bib].ioteksbyrån 
30. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

30. Landskapsunderstöd för kommunala bibliotek 
(förslagsanslag) 

Huvudtitel 17. 

iz~=~äE~~g~~y~~~~~~g~~g=[~EY~~~~~~g~~~~~ 
Jordbruksbyrån 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS
VERKSAMHET 
43 . Utgifter för åkerreservering och avträdelse

vederlag (förslagsanslag) 

Huvudtitel 18. 
18. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -======================================== 
15. OLJESKADEBEKÄI1PNINGEN 

25. Drifts~ostnader för oljeskyddsberedskap 
(förslagsanslag) 

Utgifternas totalbelopp 
1.466.600 
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11. IANDSTINGS- OCH KOMJVlUNALVAL SAMT UNDERSTÖD.ANDE AV PO-

LITISK VERKSAMHET. 

Understöd,jlnde av iJO~!_ Lsk info:rmation. (Momentet nytt) . 

Tillägg 25.000 mark. 

Landskaps styrelsen har hos trafikministeriet anhållit om 

och erhållit 25. 000 mark av i statsförslaget för å r 1974 

upptaget 811slag? som enligt motiveringen skall fördela s 

mellan partierna för und erstöda:n de av d. eras tidningar 

enligt sar.ama grunder som partistödet. 

De vi llkor som ministeriet anknutit till anslagets använ·

dande överensstämmer e1iellert~d inte med landskapsstyrel··· 

sen s anhållan. Ministeriet har dock vid uppvaktning s tällt 

i utsikt att i tilläggsbudget föreslå ändring i anslag e·ts 

motivering så att anslaget på Åland skulle få mr:rän G.as f ör 

politisk information. Landskapsstyrelsen r e.reder som ":Jäst 

på vilka :villkor anslaget kunde ut ges i lci.ndskap et. 

14 . FINANS AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMR.ÅDE 
==================!=:-=======:============== 
03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRJ~E ICKE FÖRDELADE UTGIFTER. 

:&nskaffning av tj~JLL~ (Mm:1ent et nytt). 

Anslag 15.000 mar~. 

:Bå landskapets avdelningar? byråer och inrä ttningar befin

ner sig på. vitt skilda platser i staden förutsätter en _ 

effektiv kontakt mellan dessa att även transporterna av 

post och handlingar sker på ett snabbt och smidigt sätt. 

Transpc:rtern a ha r hittills skett med vaktmästarnas egna 

fordon varvfd landskapet utbetalat ersättning enligt gä l

lande normer. Då det nu visat sig a tt landskapets vaktmäs

tare icke anser sig ha möjlighet att anlita egen bil i 

tjänsteärenden föreslår lar1dskapsstyrelsen att en tjj ä nste

bil skull e anskaffas till centrala ämbetsverket. Anskaff

ningskostnaderna beräknas till c. 15. 000 mark. 

1. 

I 

I: 

I 
I' I 

~ I 
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15,;, =g~~~~~~==~~=~~~~~x~~~*X~~~~~~~g=~~~;y~~~~~~~~~!~~ 
Byrån ' för socialvärd~ärenden. 

03. BARNAVAR:b OCH BARNAFOSTRAN 

L81ldskapsun(Lerstöd för barndagvård (f). 

Tillägg 170.000 mark. 

IJandäkapets ordinarie årsstat för år 1974 har u::::ider mo

mentet upptagits ett anslag om 400. 000 mark. Enligt de 

ansökningar, soin lagts ti 11 grund för landskaps styrelsens 

beslut om förskott på landskapsandelarna för barndagvården 

uppgår beloppet av förskott för de barn daghem, som vci.r 

understödsberättigade vid 1974 års början till 434.867 mk. 

Utöver de vid årsskiftet 1973-74 understödsberättigade 

barndaghemmen har under år 1974 nya ansökningar inlämnats 

från Föreningen Rädda Barnen r. f. beträffande daghemmet 

Blåklint i Marie hamn, IVIariehEillrns församling för daghem i 

S: t Mårtensgården och Landslmpsföreningen Folkhälsan :- . : ~· 

för daghem i Eckerö , Stor by. 

Enligt föreliggande ansökningar skulle anslagsbehovet för 

år 1974 stiga till 570.000 mark, varför ett tilläggs;:m sl8g 

om 170.000 mark föreslås för att kunna _ medge sökandena 

lagstadgat landskapsunderstöd. Under ?-r 1975 beräknas land

skapsunderstödet för dennå barndaghemsvård stiga till c. 

660.000 mark. 

Inom landskapets social- och hälsovårdsavdelning utarbet2.s 

I I 

I 
I. , 

), 

som bäst en dp.gvårdsplan, som beräknas bli klar i månads·- 1 

skiftet augusti-september. I ,, 

I landskapet fanns den 1 januari 1974 338 understödsberät-

tigade daghemsplatser, varav 295 i staden och 43 på lands-

bygden (God by) : Vidare fanns den 1. 4 19 7 4 241 barn i 

'övervakad familjedagvård', varav 150 i staden och 91 på 

landsbygden; i lekskolor på landsbygden fanns dessutom 

184 barn. Familjedagvården måste ha karaktären av 'ledd 

familjedagvård' för att landskapsunderstöd skall ges. 

Om samtliga I övervakade dagvårdsplatser I skulle ombildas 

till 'ledda farililjedagvårdsplatser' skulle enligt de beräk

ningsgrunder socialstyrelsen tillämpar (1.500 mk/år/plats) 

la:ndskapsunderstödet för dem stiga till c. 360.000 rns.rk. 

Dessutom kommer frågan om bidrag till lekskolorna att iJ.l{-

tualis eras redan under år 1975. 

Under år 1975 avser fundskapsföreningen Folkhälsan att 

utvidga sin verksamhet med två barnträdgårdar 9 en i Marj_ e -
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Dessutom kommer en daghemsavdelning om 12 heldagsplatser 

att in:rä ttas i Ålands husmoders skola av Sal tviks kommun. 

Landskap si..rnd erstöd et för dessa barnträdgårdar kommer 

att öVej:>sti ga 220 . 000 mk/år. Fören ingen Folkhälsan har 

anhållit om förhandsbesked beträffande möjligheterna att 

erhålla understöd för de planerade barnträdgårdarna men 

landskapsstyrelsen har in te ansett sig kunn a ge sitt godkän

nande till planerna, som omfattar en nybyggnad av daghems

lokali teter. Landskapsstyrelsen anser sig kunna ge slut

ligt besked först då dagvå rdsplanen för hel a l andskapet 

föreligger och grundma teri al för prioritering av anslag 

mellan barndaghem , ledd familje dagvå rd och 1 ekskolor för e

finne s. Detta beräknas kunna ske instundande höst, då även 

rikets dagvårdsplan torde vara klar. 

Ett förverkligande av önskemålen rörande utbyggnad av 

barndaghemmen, en omorgan isation av familjedagvården till 

ledd familjedagvård och bidrag för lekskolor skulle för 

år 1975 betyda att anslaget för landskapsunderstöd skulle 

stiga till c . 1.300.000 mark. 

Anslaget för barndagvården i riksbudge ten utgör hittills 

för å r 1974 70.500.000 rnark . Tilläggsans lag har dock från 

socialstyrelsens sida äskats och förväntas i andra till

l äg gsbudgeten. 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 
För rättshjälpsyerksamhe t (fl. 

Tillägg mark. 

Genom lagen o~ allmän rättshjälpsverksamhet (FFS 88 /73) 
har kommunerna rnöjlighe t att erhålla statsunderstöd (50-95 
%) för kommunal r ät tshj ä lpsverks 8Il1het. Enligt l agens stad

ganden kan gen om kommunens försorg avgiftsfritt eller mot 

partiell ersättning lämnas rättshjälp åt personer, som 

på grund av sin ekonomiska ställning inte utan svårigheter 

själva förmår skaffa sig sakkunnig hjälp i rättsliga an

gelägenheter. Rättshj ä lpsverksamhe ten är do ek inte obliga

torisk för kommunerna ut an beroende av fullmäktiges pröv

ning; 

F:rå gan om rä ttshjä lpsverksamheten i landskape t har dryfts.ts 

av kommunala S EU11arbets11ämnden 9 soro. för sin del för kommu

nerna beslut a t rekommendera 

- at t dessa skulle del taga .i en geme nsam . 'btrrå med land

skaps styrelsen som huvudman 9 och 

I 

I Il 

, ! I 

I I 
I 
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- att kostnaderna för byrån skulle fördelas så att hälf

ten erläggs enligt respektive kommuns invånarantal och 

hä lften enligt antalet skattören, 

Samarbetsnämnden har tillika anhållit om att landskaps 

styrel sen skulle skrida till vidare åtgärder för förverk

ligandet av en rättshjälpsbyrå i landskapet. 

Landskapsstyrelsen h a r liksom även kommunala samarbets

nämnden konstaterat att behov av en utvidgad r ä ttshjälps

verksamhet i landskapet före finnes och att en rättshjälps

byrå borde inrättas . . Inledandet av en rättshjälpsverksam

het med land:kc:pe t som huvudman förutsätter dock bl.ao 

en överenskommelseförordning mellan riket och landskapet 

och ett frivilligt avtal mellan de åländska kommunern a 

och landskapet. Förslaget innebär att anslag skall bud ge-

ter as i enskilda medels årsstat. Landskapsstyrelsen har 

ansett sig böra inhämta iands tingets uppfattning därom 9 

huruvida landskapet skall handha berörda förvaltnings

område eller icke. 

Landskapsstyrelsen har inbegär-t. kommunernas utl å tand e i 

ärendet och föreslå r att landskapet för den händelse kom

munerna stä ller sig positiva till förslag et skulle - sedan 

förenämnda överenskommelseförordning f å tts till stånd -

överta huvudmannaskapet för rättshjäl'Psverksomheten på 

Åland. Verksamheten skulle därvid in.ledas den 1.1 1975 . 

16~=~~~~~~~~g*XP~~~~~~~g=~~~y~~~~~gg~~A~~ 
Allmänna byrån och skolbyrån. 

04. ÅLAl\JDS SJÖF A'.RTSLÄROVERK 

Avlöningar .för extrct kurser (f). 

Tillägg mark. 

Genom ändring "<?-W landslapslagen om Alands sjöfartsläroverk 

(ÅFS 20/74) har i 2 § intagits ett stadgande om att vid 

lärov erkets navigationsinstitut meddelas undervisning 

för avläggande av examina för r adiotele graf ister på handE1s 

fartyg. 

Undervisningen i sagda ämne har hittills bedrivits SOIJ'l 

temporär lrursverks amhet me·n avses från den 1. 9 1974 bli 

årligen å terkommande. Såsom kursledare har verka t sär S.-ilda 

ti rnlärare. Då det emellertid i praktiken visat sig svårt 

att med hj ä lp av flera timlärare ordna undervi.snin gen på 

e tt tillfredsstä lland e s ätt föreslår landskapsstyrelsen 

att räknat från den 1.9 197~- inrät t as en e.o.lektorstj änst 

11 

I 

I I 
I I 

I : 
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i radiotelegrafi och radiotrafik Ded avl.öning enligt lö

neldass C 39, vilken 1 öneklass ti llärJpas vid navigations-

09. ÅIANDS HUSMODERS-SKOLA" 

Omändring av ut.=SYJnmen till undervisningslokaliteter. 

·Tillägg 30.000 marJs. 

I ordinarie årsstaten för år 1974 upptogs ett anslag om 

30.000 mark för onändring av utryIJIDen i Ålands husmoders

skola till undervisningsiokaliteter i barndagvård. Ett 

i maj 1974 uppgjort kostnadsförslag visar dock att en 

ändamålsenlig omändring belöper sig till 60. 000 mark, var

av 30.000 mark.för byggnadsarbeten? 18.000 mark för VVS

arbeten, 5.500 wark för el-arbeten och 6.500 mark för mål

ningsarbeten. På grund härav föreslår landskapsstyrelsen 

ett tilläggsanslag on 30. 000 Dark. 

Enligt direktionens förslag sow oufatta ts av landskaps

styrelsen skall Saltviks komnmn bekosta daghe!l1L1ets drift 

och inventarier. J3yggnadsarbetena skall d.ock inte igång

sättas innan Sal tviks kommun saotyckt till att bekosta 

driften och inventarierna. 
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11. BRANDSKYDDSUTBILDNING 

Övnings3tation för brand slä'..:kning (r). (Momentet 11ytt) 

Anslag 753.000 mark. 
I förslaget till årsstat för år 1973 upptog lanä~kapssty

relsen ett' anslag om 450.000 mark för byggandet av en 

brandskydds station. 

1 

Landskapsstyrelsen framhöll i sin motivering att 1_.:;ndervis

ningen i brandsky::d vid sjöskolorna, sjöfartsläroverket, 

tekniska skolan och sjömansskolan hittills i huvudsak varit 
) 

endast teoretisk. Med h2nsyn till de stora värden som står 

på spel i fråg~ om liv och egendom, icke mlnst i samband med 

den intensiva passagerartrafiken till sjöss, ansågs det 

viktigt att brandskyddsuridervisn·ing fö.r fartygspersonal 

skulle kunna ske under så autentiska förhållanden som möj

~-·1.gt. På grund av att i ordinarie statsbudgeten för år 1973 
är...nu inte observerats anslag för motsvarande ändamål och för 

att utröna möjligheterna att kombinera övningsstationen för 
en 

sjöskolorna med/brandstation för det ordinarie brandskyddet 

ströks anslaget i landstinget, som ansåg att även de nega

tiva effekterna på miljön borde utredas. 

Lanctskapsstyrelsen har såsom angavs i första tillägget till 

ordinarie årsstaten även under.sökt möjligheterna att för

lägga brandskycJ.,1.;3utbildningen till svenska marinens brand

övningsstation i Berga utanför Stockholm. De svenska myndig

heterna har för sin del ställt sig positiva till utbildningen 

men har endast Kunnat erbjuda tre kurser pe~ år med ett 

maximalt deltagande av 30 elever per kurs. Kostnaderna per 

kurs inklusive kursledare skulle belöpt sie till ca 5.400 

sv.kronor, vartilJ. kommer kostnader för mat, logi och reso~ 

samt för kostnad för medföljande ledare för gruppen. 
Landskapsstyrelsen konstat2rar emellertid att den erbjudna 

utbildninge_l) motsvarar kLappt. en t-.cedj edel av de åländska 
beraknadc; 

sjöskolornas/behov och at~ den icke täcker behovet av ut-

bildriing för bilfärjornas, brandvärnets sch industrins 

personal. Den erbjudna \urstiden skulle knappt förslå till 

genomförandet av en kurs.per elev under hela studiegången 

vid sjöskolorna. De åländska sjöskolornas be~cv har nämligen 
beräknats till 66 dagar medan Berga-utbildningen skulle 
motsvara 18 av dessa dagar. 
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Landskapsstyrelsen har även utrett förutsättningarna för att 

få en del av utbildningen vid statens planerade övnings

anläggning i Obbnäs men konstaterat att det rådE~ ovisshet 

om i vilken utsträc1ffii~ng svc~skspråkiga kurser kommer att 

anordnas. Vidare har/hittills endast grundkurser 2Jlanerats 

för sjöskolornas elever, medan det åländska prog1ammet om

fattar grundundervisning v~d grundkurser, fortbildning vid 

särskilda fortbildning3kurser och befälsutbildning vid befäls

kurser. 

Landskapsstyrelsen anser efter föreliggande utredning att 

den avsedda utbildningen för sjöskolornas elever och för 

brandskyddet överhuvud ic.'.ke ändamålsenligt kan inrymmas 

vid · Berga r5ch Conäs övningsstatic1ne' utan att en 

särs~ild brandö~ igsstation borde byggas. 

Land.skapsstyrelse1~ anser dock att man 4,,ill dess att den 

åländska övningsstationen byggis borde av-tala med de svenska 

mfndigheterna om utbildning vid Berga. 

Frågan om anläggandet av en övningsstation för brandsläck~ 

ning har beretts av en av landskapsstyr~sen tillsatt särskild 

arbetsgrupp sammansatt av företrädare för skolorna och 

brandskyddet. 

I statsförslaget.för år 1974 har observerats ett anslag om 

800. 000 mark för motsvrlranci.e övningsstation i riket, som 
f.. som 

bygges i Obnäs utan/Hels_ingfors och/ totalt utan i:r;.Yentarier 

och utrustninf ·._,;:'räknas kosta 1. 500. 000 mark. I fråga om den . 
åländska övningsanläggningens placering har landskapsstyrelsen 

utrett att den inte bör placeras i närheten av centra för 

industri med ta:.1ke på den ·hrandfara, som övnlngen i släckning 

av oljebränder utgör. 

Då övningsanläg3ningen till sin karaktär är helt olik en 

vanlig brandstatio~, som med fördel kan placeras i bostads

områden och industriområden, har det icke heller ~asetts 

ändamålsenligt att placera anläggningen i omedelbar närhet 

till förslagsvis stadens planerade brandstation i Hinders

böle ., Övningsanläe;gningen kräver dessutom stora markytor 

och kan icke ligga i omedelbar närhet tilJ bebyggelse. 

Efter noggranna utredningar har landskapsstyrelsen funnit 

att övningsanläggningen lämpligast kunde placeras på Jomala 

gårds mark vid Ytterbyviken. 

Övningsanläggningen skall omfatta en servicebyggnad, ett 
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brand- och rökövningshus , oljebas sänger , brandövnings

platser, va ttenbas s äng och samlingsbrunn . För område t be

räknas ett markbehov av minst 1,4 ha. Det föresl agna. omr å

det ligger c . 1 . 000 mAter från närmaste fasta bebyggelse 

och c . 400 meter från n ä rmaste fritidsbebyggelse på östra 

s i dan av Ytte rbyviken. Då området är beläget vid sjöstrand, 

säkras vattehtiilgången för släckningsövningar . Vi1are 

ligger området i en dc:l omgiven av skogbevuxita höjder på 

tre sidor, vilket minskar riskerna för att rökgaserna 

skall t:änga ~PP t ill bebyggels en. Till owråd~t måste 

byggas en c . 1 km, l ång våg . Området har föres l agits av 

ledningen för Jomal a gård i stället för det tid:.Lgare aktu-

el la området invi d Jomal avik . Milj ö~~rdsintendenten har 

i utlåtande framhå l l!t. a t t han kan förorda pla tsen , om det 

anses att sta tio;nen mås.te byggas, dock under förutsättni.ng 

att annan liknande verksamhet i framtiden koncentreras 

till samma pla ts. 

I nnan anläggningen bygges bör enligt landskapsstyrelsen 

de närliggande vatten- och markä_gare höra$, som kan beröras 
1or kur s deJ,,-tagare 

av anläggni ngen . I fråga om avgifter ~vser landskapsstyr elsen 

a t t föl j a de nc::.wer som kommer att ti llämpas i riket. För 

när varande har inga avgifter fastslagits där och enligt 

muntliga uppgifter från yrl'.e sutbildningsstyn:;lsen är f ör 

närvarande avgifter i nte aktuella . 

A:r:il äggningskostnaderna har beräknats tJ_1 1 753. 000 mark 

enligt f öljande: 

Övni ngsområdets ·p l anering 

Väg t i ll övningsområdet 

Övningshu s 

Servicebyggnad 

Övningspla tser 

I nventari e r 

Vattenbas.säng i betong 

Sprängni ngsarbeten 

Qförutsedda utgifter 

Ritnings~ och konstrukti onskos t nade r 

Alarmutr u s t n ing 

Luftkompressor 

Elanslutning- tilläggskostnad 

59. 000 

38 . 500 

197 .800 

197 .500 

19.200 

111 . 000 

13 . 000 

15.000 

20.000 

35 . 000 

20.CJOO 

20 . 000 

7 . OO_Q_ 

753 .000 
=== == === = 

I. 



·~ ·s·· Al ii ':i 

Enligt det program, som arbetsgruppen för brandövnings

stationen uppgjort i samråd med företrädare för sKolorna 

och brandskyddet har det årliga behovet av utbildnings

tid beräknats fBr 

Ålands sjöfartsläroverk 

Ålands tekniska skola 

Ålands sjömansskola 

Rederiernas personal 

Det lokala brandvärnet 

Industri, handel och hotell 

24 daga:r 

24 

18 

180 

30 

4 

!I 

lf 

1f 

lf 

Sammanlagd årlig övnings tid .)80 dagar. 

Personalbehovet för a:i.,~1 äg~,ningen beräknas till en verksarn-

hetsledare-j_:ns trllktör och c1 gårdskarl-vaktmästare som 

fungerar som rustmästare. Verlrnamhetsledaren--instruktören 

bör vara kompetent att ve1 k'J. såsom instruldör i rök,skydd 

och allmänt brandskydd och därutöver :bLa. ansvara för 

tillsynen över anläggningen, övervaka övningsredskapens 

och -materjelens skötsel och fortlöpande svara för nyanskaff

ning av förbrukn:.rigsmaterial. Gårdskarlen-vaktmästaren skulle 

fö:rutom skötseln av fastigheten även handha skötseln av 

anläggningens övningsredskap och --materiel och kunna verka 

som biträdande instruktör. Driftskostnacl :;rna för anlä.ggningen 

beräknas till 106.000 mark, varav lönekoscnaderna 

till ca 45.000 mark . . 
Landskripsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till frågan 

an , 
om övningsläggningens administration, orii den ska11 verka 

såsom Bärskild enhet med egen direktion eller om den 

skall administreras av någon av sjöskolorna. 

Landskapsstyrelsen föreslår på basen av ut~·edningen i ärendet 

att ett anslag ow 753.000 mar~ upptas för byggande av en 

övnj_ngsstation för brandsläckning. 
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Mus e i by rän . 

23. KASTELHOLMS FORllJMINNESOMRÅDE 

.illJderhåll och restaurering av slottet samt underhåll av 

f:rilluftsmuseet (r). 

Tillägg 150.000 mark. 

I ordinarie årsstaten för år 1974 upptogs ett anslag om 

totalt 160.000 mark under detta moment. 

De av Delegationen för Kastelholms och Bomarsunds forn

minnesområde numera uppgjorda planerna för restaurerings

arbetena på Kastelholm omfattar såsom en första etapp 

reparatj_on och omändringar av slottets nordflygel 9 upp

förande av e11 barackbyggnad 9 inrymmande sociala utrymnen, 

lager och .kontor, slµtförande av arbetena på toalett

byggnaden och fotogrrunmetisk uppmätning av slottsruinen. 

Kostnaderna härför beräknas totalt till 3 91. 000 mark. Av 

praktiska skäl borde större delen av dessa arbeten ut

föras under år 197 Li-. l''Ied bec::lli:tan de av anslaget i ordinarie 

årsstaten för år 1974 och k:varstående reserverade medel 

erfordras för fullföljande av 1974 års program ett anslag 

0~1 150.000 Dark, vilket föreslås upptaget i denna tilläggs

budget. 

Anslaget föreslås ändrat till reservat:Lonsanslag. 

Bibliot§_ksbyrån. 

30. BIBLIOTEKSVERKS.AJVIIIBTEN 

Landskapsunderstöd för km.mmnala bibliotek (f). 

Tillägg 275.000 wark. 

Enligt biblio:.ekslagen skall koLir.mnerna ansöka or;1 landskaps

bidrag inow augusti nånad fö.r föregående års bi tliotekskost

nader, varefter slutreglering äger ruL.l. Denna slutregle

ring har under en följd av år ägt rum först året efter 

ansökningens ililfumande. 1971 års biblioteksutgifter slut-

reglerades sålunda först under år 1973 och 1972 års under 

år 1974. På basen av detta förhållande har budgeteringen 

ägt rurn. Då lm1dskapsstyrdsen anser att oan bör sträva 

till att få biblioteksbidragen avgjorda och utbetalade 

redan under ansölrningsåret har lm1dskaps styrelsen besluta·: 

föreslå upptagande av tilläggsanslag soo möjliggör att i år 

övergå till detta förfarande. Enligt föreliggande beräknh1g

ar skuJle behovet av tilläggsanslag för 1973 års slutregle

ring och för ti lläggsbidrag utgöra 255. 000 fJark. Behovet av 

tilläggsanslag för ökade förskott utgör 20. 000 i:;.mrk 9 varför 

det totala behovet av tilläggsanslag stiger till 275. 000 Ek. 
Ar.slaget fö:re slås ändrat till förslagsanslag. 
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17~=M~J~~2~~~~~~~~~~-~~~X~~~~g§Q~~~ 
Jord bruks byrån 

10. FRÄMJANDE AV LANT BRUKET SMIJ:T JORDDISPOSITIONSVERKS.AMHEr:l! 

Utgifter för åkerreservering och avträ,delsevederlag(f) • 

(Rubriken ändrad) 

Tillägg 40.000 oark. 

För att möjliggöra inköp av jordbrukslägenheter i enlighet 

med den ti 11 land stinget överlämnade framställningen IJe d 

förslag till lag om avträdelsevederlag föreslår landskaps

styrelsen ett anslag om 40.000 oark. Beräknandet av anslags

behovet är ifråga om avträd els evederlagen s antal och stor

lek synnerligen svårt 9 vårför landskapsstyrelsen föreslår 

ovannäi:mda grund anslag? vilket vid behov skulle få över

skridas för att nöjliggöra finansieringen av inköp i en

lighet med lagens stadganden. 

18. TRAFIK.AVDELNINGENS FÖRV.ALTNINGSOJVJRÅDE 
==~========~==================~~=~======= 

15 . OLJESKA:DEBEKÄMPNING EN 

Driftskostn,ader för oljeskyddsberedskap (f). 

Tillägg 1. 800 Bark. 

Landskapets oljeskyddsberedskap har under de senaste åren 

medfört ett betydande oerarbete för, den tjänsteinnehavare 

so:o inou landskapsförval tningen åvälvts ledningen av olje-
' 

skyddet. Detta merarbete har till stor del infallit under . 
tjänsteinnehavarens ledign tid och inte kunnat ersättas~ 

då vederbörande enligt g~llande bestäIJIJelser icke har rätt 

till övertid. F'or att ersätta berörda tjänsteinnehavare 

för det merarbete som inträffar utoo arbetsti :l före slår 

landskapsstyrelsen att ett särskilt Dånadsarvode om 150 

rJStrk skulle utbetalas räknat från den 1.1 1974. 



387 
]_ilaga I. 

Förändringar i 

~j~~g~~~~r~~~~~~~~ 

i enlighet med förslaget till andra tillägg till ordinarie årsstaten 

för år 1974. 

Tjänstebeteckning och avlöningsklass avtals-
( tidigare avlöningsklass anges inom och ordi-

extra 
ordinarie 

parentes) narie löner löner 

16 . 04.02 Ålands s.jöfartsläroverk 
Lektor i radiotelegrafi . 
och radiotrafik (inrät- · 
tas från 1.9.-74) C 39 1 

Samman
lagt 
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