
1977-78 Lt - Ls framst . nr 51 . 422 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till tredje till 

lägg till ordinarie årsstaten för landska

pet Åland under år 1978 . 

Till Landstinget överlämnas landskap sstyrelsens framställning med 

förslag till tredje tilläggsbudget för år 1978 . 

I de nna tilläggsbudget föreslås bl . a . 

anslag för understödjande av bostadsreparationer i energihushåll 

ningssyfte 
' 

- anslag för landskapsandelar för specialomsorgen av utvecklings-

störda 

- tilläggsanslag för bostadsbidrag 

- anslag för ombyggnad av utrymmen vid Ålands sjöfartsläroverk 

- tilläggsanslag för landskapsarkivets verksamhet 

- anslag för stödjande av maskin- och anl ä ggnhgsanskaffningar 

- tilläggsanslag för byggande av personalbostäder vid Ålands för-

söksstation 

tilläggsanslag för flygfältet i Kumlinge 

- grundanslag för byggande av svinavelsstation 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 4 . 490 . 718 m~rk 

och balanseras i huv'udsak med anslag f ör skattefinansiella utjämningen . 

Till förslaget har fogats en komplettering av 1978 års tjänstetablå 

innehållande de ändringar som föreliggande budgetframställning ger 

anledning till . 

Med hänvisning till ovanst å ende samt till detaljmotiveringen får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följan

de förslag till tredje tillägg till or

dinarie årsstaten för landskapet Åland 

under år 1978 samt bemyndiga landskap s

styrelsen att upptaga för budgetens för 

verkligande erforderliga lån . 

Mariehamn,den 1 september 1978 

L a n t r å d 

Finanschef 



INKOMSTER 
================= 
Avdelning 12. 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 
27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

1J. Brandförsäkringsersättning - Jomala gård 

Avdelning 14. 

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

OJ. Förskott på statsanslag för skatte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

4.490.718 

UTGIFTER =============== 
Huvudtitel 2J 

~d~=~~gk~~~R~k~~~~~~g=~~~~~kI~~~~g~~R~ 
Allmänna byrån 

07. POLISHÄKTET I GODBY 

70. Anskaffning av inventarier 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

61. Understöd för bostadsreparationer i 
energihushållningssyfte (r) 

Huvudtitel 25 

~~~=g~~~~k;=~~~=~~kg~~!~g~~~~k~~~~~~g=~~~~~kI; 
NINGSOMRÅDE =========== 

Byrån för socialvårdsärenden 

OJ. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

J2. Landskapsunderstöd för vård av psykiskt 
utvecklingsstörda (f) 

J~~~~~~ 
145.000 

145.000 

~~d~~~ZJ~ 
4.J45.718 

1. 500 

1. 500 

100.000 

100.000 

J50.000 

J50.000 
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04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

J4. Landskapsandel och -understöd åt kom
munerna enligt alkohollagen för kommu
nernas allmänna behov (f) 

35. Landskapsandel och -understöd åt kom
munerna enligt alkohollagen för nykter
het sarbete och förvården av missbrukare av 
berusningsmedel (fJ 

36. Landskapsandel till kommunerna för alko
holinspektörsverksamhet (f) 

50. Bostadsbidrag (f) 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

01. Avlöningar (f) 

Grundlön 

Årsarvode 

Dyrortstillägg 

05. Pensioner (f) 

23. Underhåll och årsanskaffningar 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier (r) 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

05. Pensioner (f) 

23. Underhåll och årsanskaffningar 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

1J. MENTALVÅRDEN 

159 

7.924 

485 

8.568 

J1. Landskapsandel för upprätthållande av 
Ålands vårdbyrå (f) 

14. FOLKHÄLSOARBETET 

JO. Landskapsandel och understöd för hälso
centralens verksamhet (f) 

53. Minskande av tobaksrökning 

323.850 

56.025 

56.025 

11.800 

200.000 

273.568 

8.568 

200.000 

33.000 

10.000 

22.000 

49.000 

40.000 

7.000 

2.000 

120.000 

120.000 

9.000 

9.000 
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Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
Allmänna b:zrån och skolb:zrån 

0 

OJ. ALANDS LYCEUM 

13. Byggnadens underhåll 

04. 
0 

SJÖFARTS LÄROVERK ALANDS 

74. Ombyggnad av utrymmen (r) 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

24. Kostnader för brandskyddskurs (f) 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

11. Reparation och underhåll av maskiner och 
inventarier 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner(r) 

1J. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR YRKESUT

BILDNINGEN 

27. Temporär utvidgning av yrkesutbildningen 

Museibyrån 

32. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

01. Avlöningar (f) 

Landskapsarkivet 

50. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 

01. Avlöningar (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av läsapparat för mikrofilm 

25.000 

25.000 

535.000 

535.000 

5. 100 

5. 100 

17.200 

7.700 

9.500 

51.500 

51.500 

..J.20.000 

130.000 

11. 000 

11 • 000 

18.000 

8.ooo 
5.000 

5.000 
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Huvudtitel 27. 

Allmänna byrån 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

43. Transportstöd (f) 

47a.Stödjande av maskin- och anläggnings
anskaffningar (r) 

04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

Jordbruksbyrån 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS

VERKSAMHET 

41b.Understöd för anskaffning av traktorer 
och skördetröskor 

42. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (f) 

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

74. Byggande av personalbostäder vid Ålands 
försöksstation (r) 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

75. Byggande av svinavelsstation (r) 

76. Byggande av stråfoderförråd (r) 

Huvudtitel 28. 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
Allmänna byrån 

02. VÄGAR 

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 
i skärgården (r) 

2. Färjfästen 98.000 

98.000 

820.000 

350.000 

470.000 

70.000 

70.000 

93.000 

60.000 

33.000 

220.000 

220.000 

720.000 

500.000 

220.000 

98.000 

98.000 

4l. 2 B 
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Tekniska byrån och sjötrafikbyrån 

17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 

79. Flygfält (r) 

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

21. Understöd för utvecklande av kollektiv
trafiken (r) 

Utgifternas totalbelopp 

4.490.718 

425.000 

425.000 

25.000 

25.000 
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I N K 0 M S T E R ================= 
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 
27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Brandförsäkringsersättning - Jomala gård.(Momentet nytt) 

145.000 ( - ) 
Inkomsten utgöres av beräknad ersättning för brunna 

förrådsutrymmen och lager vid Jomala gård. 



23.21.61 

25.03.32 
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429 

UTGIFTER 

Allmänna byrån 

07. POLISHÄKTET I GODBY 

Anskaffning av inventarier.(Momentet nytt) 

1. 500 ( - ) 
För kompl~ttering av möbleringen av cellerna föreslås 

1 .500 mark. Åtgärden föranleds bl.a. av att häktets lokali

teter från och med hösten 1978 kommer att utnyttjas i 

större utsträckning än tidigare. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Understöd för bostadsreparationer i energihushåll

ningssyfte (r). (Momentet nytt) 

100.000 ( - ) 

I energihushållningssyfte har ' man i riksbudgeten 

under år 1978 hittills anslagit 20 milj. mark för under

stödjande av bostadsreparationer i syfte att förbättra 

bostädernas värmehushållning. Vid bedömningen av medlens 

fördelning beaktas även sysselsättningsläget inom bygg

nadsbranschen. 

För att möjliggöra motsvarande åtgärder i landskapet 

föreslås att enligt enahanda grunder och förutsättningar 

som i riket skulle för ändamålet anslås 100.000 mark. 

~~~=g~~~~~;=~~~=~~~g~X~~g~X~~k~~~~~~g=~~~X~kI~~~~g; 
OMRÅDE 
== ==== 

Byrån för socialvårdsärenden 

OJ. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

Landskapsunderstöd för vård av psykiskt utvecklings

störda (f). 

350.000 (430.000) 

Tillägget föranleds av landskapslagen om tillämpning 



25.04.34 

25.04.35 

25.04.36 

25.04.50 
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av lagen angående specialomsorger om utvecklings

störda (ÅFS 48/1978) som förutsätter beviljande av 

lagstadgad landskapsandel ur landskapets medel. 

Landskapsandelen för år 1978 beräknas till 350.000 

mark. 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

430 

Landskapsandel och -understöd åt kommunerna enligt alko

holl~g~n, för kommunernas allmänna behov (f). (Momentet 

nytt). 

56.025 ( - ) 

Anslaget föranleds av att förenämnda förvaltningsutgift 

från den 1.1.1978 överförts till landskapet genom för

ordning (ÅFS 96/77). Anslaget har beräknats enligt 2,50 

mark per invånare och grundar sig på alkohollagens 

9 8 § 1 mom. 1 a p. 

Landskapsandel och -understöd åt kommunerna enligt alko

hollagen för nykterhetsarbete och för vården av miss

brukare av berusningsmedel (f). (Momentet nytt) 

56.025 ( - ) 

Anslaget grundar sig på alkohollagens 98 § 1 mom. 1b p. 

och har beräknats enligt 2,50 mark per invånare. Enligt 

förordningen om förvaltning av vissa till socialvården 

samt nykterhetsväsendet och alkoholinspektionsverksam

heten hörande uppgifter i landskapet Åland (ÅFS 96/77) 

skall landskapet stå för förvaltningsutgiften räknat 

från 1.1.1978. 

Landskapsandel till kommunerna för alkoholinspektörs-

_v_e_r_k_s_a_m_h~e_t ____ (~f--..)_. (Momentet nytt) 

11. 800 ( - ) 
Genom förenämnda förordning (ÅFS 96/77) skall utgifterna 

för alkoholinspektionsverksamheten från 1.1.1978 bestri

das av landskapet. 

Bostadsbidrag (f). 

200.000 (850.000) 

Tillägget föranleds av höjda inkomstgränser vid bevil

jande av bostadsbidrag. 



25 . 10 . 01 

25 . 10 . 05 

25 . 10 . 23 

25 . 10 . 29 

25 . 10 . 70 
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Byrårt för hälso - och sjukvårdsärenden 

10 . ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

Avlöningar (f) . 

8 . 568 (11 . 573 . 492) 

Föreslås att en ordinarie sjukskötersketjänst i löne 

klass V 13 vid sjukhusets poliklinik räknat från 1. 10 . 

1978 omb ildas till en ordinarie biträdande avde l nings

skötersketjänst i löneklass V 14 . Förslaget betingas av 

organisatoriska skäl . 

För att ordna dejoureringen ändamålsenligt på grundval 

av samdejoureringsöverenskommelse mellan sjukhuset och 

folkhälsoförbundet föreslås anslag för inrättande av en 

extra ordinarie sjuksköterskebefattning i löneklass V 13, 

räknat från 1 . 9 . 1978 . 

Pensioner (f} . 

200 . 000 (1 .1 00 . 000) 

Tillägget föranleds av att utgifterna för lagstadgade 

pensioner stigit mer än beräknat . 

Underhåll och årsanskaffningar . 

33 . 000 (400 . 000) 

Tillägget föranleds av en icke förutsedd anskaffning 

av ett röntgenrör som gått sönder under innevarande år . 

Övriga konsumtionsutgifter . 

10 . 000 (380 . 000) 

För personalens utbildning , kurs- och andra utgifter 

föreslås ett tillägg om 10 . 000 mark . 

Anskaffning av inventarier (r) . 

22 . 000 (665 . 000) 

För anskaffning· av två specialkylskåp till sjukhusets 

apotek föreslås 22 . 000 mark . 



r 
25.11.05 

25.11.23 

25.11.29 

25.13.31 
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11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

Pensioner ( f). 

40.000 (250.000) 

Tillägget föranleds av ökade utgifter för lagstadgade 

pensioner. 

Underhåll och årsanskaffningar. 

7.000 (70.000) 

Tillägget utgör sanatoriets andel i utgifterna för an

skaffning av nytt röntgenrör. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

2.000 (40.000) 

Tillägget avser kostnader för personalens utbildning. 

13. MENTALVÅRDEN 

Landskapsandel för upprätthållande av Ålands vård

byrå (f). 

120.000 (220.000) 

Genom en ändring av sinnessjuklagen (FFS 521/77) 

strävar. man i allt högre grad att flytta tyngdpunkten 

i mentalvården till öppen vård, dock utan att på lång 

sikt öka de totala vårdutgifterna för mentalvården. 

På grund härav kommer den öppna vårdens utgifter att 

stiga medan anstaltsvårdens kostnader avses minska. 

Främst på grund av förenämnda ändring av mentalvårdens 

432 

0 0 0 

inriktning kommer utgifterna för Alands mentalvardsbyras 

utgifter under år 1978 att stiga avsevärt. En viss minsk

ning av utgifterna vid Grelsby sjukhus kommer därvid 

dock att ske genom överflyttning av personal från sjuk

huset till den öppna vården. 

Landskapsandelen för de ökade utgifterna vid mental

vårdsbyrån beräknas stiga med 120.000 mark. 



25 . 14 . 30 

25 . 14 . 53 

26 . 03 . i3 

26 . 04 . 74 
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14 . FOLKHÄLSOARBETET 

Landskapsandel och understöd för hälsocen tralens 

verksamhet (f) . 

(3 . 200 . 000) 

433 

Vid folkhälsoförbundets tandläkarmottagning Ålandsvägen 

24 i Mariehamn verkar f . n . tre tandläkare och tre tand-

sköterskor , men inget mottagningsbiträde för informa

tion , tidsbeställningar och sterilisering av instrument . 

För att få verksamheten ändamålsenligt organiserad före 

slås att landskapsandel skulle beviljas enligt fast

ställda grunder räknat från den 1 november 1978 för 

~ ny tjänst som mottagningsbiträde för tandvården . 

Landskapsandelen för tjänsten ifråga blir för år 1978 

obetydlig och beräknas inrymd inom redan budgeterat anslag . 

Minskande av tobaksrökning . (Momentet nytt) 

9 . 000 ( - ) 
För utgifter för upplysningsverksamhet rörande tobakens 

skadliga effekter föreslås 9 . 000 mark . 

26 . UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
Allmänna byrån och skolbyrån . 

03 . ÅLANDS LYCEUM 

Byggnadens underhåll . 

25 . 000 (68.390) 
För genomförande av tidigare budgeterad och beslutad 

fasadreparation erfordras ett tillägg om 10 . 000 mark 

och för reparation av varmvattenläcka under rasthalls

golvet och festsalsgolvet 15 . 000 mark . 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Ombyggnad av utrymmen (r) . (Momentet nytt) 

535 . 000 ( - ) 
I fjärde tilläggsbudgeten för år 1977 framhöll land

skapsstyrelsen i samband med framställningen om an

slag för radarsimulator att anskaffningen av denna för

utsatte betydande ombyggnadsarbeten i sjöfartslärover

kets och tekniska skolans fastighet bl . a . på grund av 



r 

26.05.24 

26.06.11 

L 
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kravet på ventilation. Kostnaderna hade då preliminärt 

beräknats till ca 450.000 mark och landskapsstyrelsen 

skulle då kostnaderna utretts noggrannare begära me

del för ombyggnaden. 

Efter utredningar och på basen av olika anbud och kost

nadskalkyler föreslås för ombyggnadskostnaderna ett an

slag om 535.000 mark. Kostnaderna fördelar sig enligt 

följande: 

1 • Byggnads teknisk entreprenad inklusive 

tilläggs arbeten 314.450 mark 

2. Elektriska entreprenadarbeten 158.550 mark 

3. Inventarier 39.000 mark 

4. Egna reparationsarbeten 15.000 mark 

5. Projektering och övervakning 8.ooo mark 

535.000 mark 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

Kostnader för brandskyddskurs (f). 

5. 100 (24.ooo) 
Under de senaste åren har för alla klasser vid tekniska 

skolan anordnats brandskyddsutbildning vid Berga i 

Sverige. Under innevarande år har även 

för klasserna I och III genomförts. 

utbildningen 

På grund av kostnadsstegringar kommer dock de budge

terade medlen icke att förslå för den i oktober 1978 

planerade 1-dagskursen för klass II. 

För att möjliggöra genomförande av den planerade brand

skyddsutbildningen föreslås ett tillägg om 5.100 mark. 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

Reparation och underhåll av maskiner och inventarier. 

7.700 (12.000) 

För förbättrande av arbetarskyddet vid Ålands sjömans

skola föreslås ett anslag om 7.700 mark. Åtgärderna 

grundar sig på brandskyddsinspektionens protokoll av 

den 11 november 1977. 



26 . 06 . 70 

26 . 07 . 70 

26 . 13 . 27 
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435 

Anskaffning av inventarier och maskiner . 

9 . 500 (200 . 000) 

Tillägget föranleds främst av att för installation av 

en lastkran viQ_ sjömansskolans "luckatrapp" reserverade 

medel 8 . 500 mark enligt gällande finansförvaltnings 

bestämmelser ej kunde överföras till år 1978 . På grund 

härav föreslås 9 . 500 mark i tillägg till momentet, vil

ket belopp täcker de slutliga kostnaderna för installa

tionen som erlagts under år 1978 . 

07 . ÅLANDS YRKESSKOLA 

Anskaffning av inventarier och maskiner (r) . 

51 . 500 (230 . 000 ; tb 119 . 000) 

Arbetarskyddsmy ndigheterna har i prötokoll 24 . 10 . 1977 

riktat särskilda anmärkningar mot yrkesskolans maski

nella och tekniska utrustning . 

I anledning härav för.eslås nedan anslag för anskaff

ning av skyddsanordningar och för anskaffning av er

sättningsutrus tning som fyller stadgade krav . 

1 . Svets- och plåtverkstadens borr- och 
slipmaskiner 

2 . Svets- och plåtverkstadens kantpress 

3 . Metallverkstadens svarvar och övriga 
maskiner 

4 . Bilverkstädernas maskiner 

5 . Utsugningsanordningar i bilverkstäderna 

6 . Elverkstädernas maskiner 

7 . Bespisningsköket: 2 st nya ånggrytor 

2 . 600 mark 

20 . 000 " 

4 . 900 

300 

8. ooo 
700 

15 . 000 " 

" 
" 
" 
" 

51 . 500 mark 

13 . YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR YRKESUTBILD

NINGEN 

Temporär utvidgning av yrkesutbildningen . 

130 . 000 (50 . 000) 

För att möjliggöra en ettårig studielinje för sjuk

husbiträden , som anordnas i samberkan med Ålands yrkes

skola, erfordras ett tillägg om ca 70 . 000 mark för år 



26.32.01 

26.50.01 

26.50.29 

26.50.70 

-
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1978. Vidare föreslås anslag ur momentet för en tredje 

basgrupp inom grundkurs för sjömän. Sistnämnda kurs 

sker i Ålands sjömansskolas regi och beräknas för höst

terminen 1978 kosta ca 60.000 mark. 

Museibyrån. 

32. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

Avlöningar (f). 

11. 000 (48.069) 

Tillägget föranleds huvudsakligast av ändrade beräk

ningsgrunder för avlönandet av konstintendenten. För 

extra museivakt en dag per vecka ingår ett anslag om 

1.600 mark. 

Landskapsarkivet. 

SO. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 

Avlöningar (f). 

8.000 (s.ooo) 
För extra arbetskraft under hösten 1978 för arkivverk

samheten föreslås ett tillägg om 8.000 mark. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

s.ooo (s.ooo) 
För grundanskaffning av arkivmappar erfordras ett till

lägg om S.000 mark. 

Anskaffning av läsapparat för mikrofilm. (Momentet nytt) 

s.ooo ( - ) 
För anskaffning av läsapparat för mikrofilm föreslås 

S.000 mark. Anskaffningen är nödvändig för att arkiv

verksamheten skall fungera på avsett sett. 



27.02.43 

27.02.47a 
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Allmänna byrån 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Transportstöd (f). 

350 . 000 

437 

(300.000) 

På grund av stegrade transportkostnader, ökade varu

mängder , ändrade beräkningsgrunder och av att år 1978 

belastats med kostnaderna även för tredje kvartalets 

år 1977 transportstöd, erfordras ett tillägg om 350.000 

mark . 

Stödjande av maskin- och anläggningsanskaffningar (r). 

(Rubriken ändrad) 

470 . 000 ( - ;tb 250.000) 

I andra tillägget till statsförslaget för år 1978 har 

upptagits ett anslag om 94.ooo.ooo mark för direkt selek

tivt statsstöd för sådana maskin- och anläggningsanskaff

ningar, som motiveras med ~ndustri- och sysselsättnings

poli tiska skäl. Anslaget avser att stimulera investe

ringar och sysselsättningen och skall användas för un

derstödjande av fabriksindustrins maskin- och anlägg

ningsanskaffningar enligt av statsrådet fastställda 

grunder. 

Föreslås för landskapets del ett anslag om 470.000 mark 

att användas enligt samma grunder, villkor och förutsätt

ningar, som fastställes av statsrådet för statsanslagets 

användning. 

04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

Anskaffning av maskiner och inventarier. 

70.000 (98.000) 

Tillägget föranleds av högre kostnader än beräknat för 

anskaffning av ett luftningsaggregat för luftning av 

syrefattigt bottenvatten i sjöar. Kostnaderna inklude

rar även ledningsdragningar. 
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Jordbruksbyrån 

10 . FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS 

VERKSAMHET 

Understöd för anskaffning av traktorer och skörde

tröskor. (Momentet nytt) 

60 . 000 ( - ) 

I andra tillägget till statsförslaget för år 1978 har 

6.000 . 000 mark anslagits för understöd vid anskaff

ning av traktorer och skördetröskor . Stöd ges enligt 

statsrådets beslut FFS 535/78 och utgår med 2 . 000 

mark per traktor och 4 . 000 mark för skördetröska . 

Föreslås ett anslag om 60 . 000 mark att utgivas på ena

handa villkor och förutsättningar som i riket . 

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (f) . 

33 . 000 (180 . 000) 

Då räntestöd för lantbruket numera ges för flere ända

mål än tidigare föreslås ett tillägg om 33 . 000 mark . 

I riket har för motsvarande ändamål tilläggsbudgete

ra ts 3,3 milj . mark. 

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

Byggande av personalbostäder vid Ålands försöks

sta tion (r) . 

220 . 000 (400 . 000) 

I tillägg för fullföljande av ovannämnda personal

bostadsbygge erfordras utöver tidigare beviljade anslag 

om 650 . 000 mark ytterligare 220.000 mark, varav 20 . 000 

mark för anskaffning av inventarier. 

12 . SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Byggande av svinavelsstation (r). (Rubriken ändrad) 

500.000 (80.000) 

Finansutskottet har i sitt av Landstinget godkända be

tänkande nr 3/1977-78 i anledning av ltm Rolf Carlsons 

finansmotion nr 29/197 7-78 om projektering av en svin-
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avelsstation uttalat att utskottet förutsätter att 

projekteringen av stationen skall kunna ske i brådskande 

ordning och eventuellt återstående utredningar vara 

klara till landstingets marssession för att medge bygg

nadsarbetenas påbörjande under år 1978. 

Den av landskapsstyrelsen för utredning och projektering 

av en svinavelsstation tillsatta arbetsgruppen har den 2 

juli 1978 lämnat sin kompletterande utredning i form av 

ett "PM om organisation en f ör v erksamheten inom svin

avelsstationen på Jomala gård". Enligt detta skulle di

rektionen för Ålands lantmannaskola administrera och 

närmast vara ansvarig för verksamheten. Stationens lö

pande verksamhet skulle handhas av en driftsledare med 

biträde av en på heltid anställd djurskötare . Under 

djurskötarens lediga tid skulle dennes arbetsuppgifter 

skötas av driftsledaren. 

Landskapsstyrelsen har i princip funnit den skisserade 

organisationsformen ändamålsenlig och räknar med att 

stationen skall få stor betydelse för utvecklande av 

det åländska jordbruket, dels genom leverans av hög

värdigt avelsmaterial och dels genom rådgivning och 

såsom objekt vid undervisningen vid lantmannaskolan. 
•· 

Svinavelsstationen skulle bestå av tvenne byggnader 

1. Ett svinstall omfattande 7.700 m3 eller 1.950 m2 och 

2. Ett sinsuggstall, omfattande 691 m3 eller 192 m2 

som vardera skulle placeras på Jomala gårds område. 

Kostnaderna för byggandet av stationen beräknas till 

1.930.000 mark. Därtill kommer kostnader för grundan

skaffning av avelsmaterial 110 . 000. mark. Enligt en 

driftskostnadskalkyl uppgjord av lantmannaskolans rektor 

skulle stationen ge ett täckningsbidrag om 79.330 mark 

per år, vilket innebär att kapitalkostnaderna endast 

delvis kan täckas av driftsintäkter. På grundval av 

föreliggande utredningar föreslås för bygget ett grund

anslag om 500.000 mark. 

I· 
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Byggande av stråfoderförråd (r). (Momentet nytt) 

220.000 ( - ) 
Den 25 maj innevarande år förstördes genom brand för

rådsutrymmena i anslutning till Jomala gårds ladugårds

byggnad. Byggnaden var brandförsäkrad och brandförsäk

ringsersättningen beräknas inkl. inventarier och lager 

till ca 145.000 mark. 

Då det konstaterats att Jomala gårds förrådsutrymmen 

icke varit tillräckliga för gårdens behov har land

skapsstyrelsen beslutat att vid återuppbyggnaden av 

de förstörda utrymmena en förstoring av förrådena från 

90 m2 till 180 m2 skulle ske. Bruttokostnaderna för de 

förstorade förrådsutrymmena beräknas till 220.000 mark. 

Brandförsäkringsersättningen har observerats som in

komst på momentet 12.26.13. 

Allmänna byrån 

02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

98.000 (4.200.000) 

2. · Färjfästen 

Ti.lliigget föranleds av att kostnaderna för färjfästet 

i Vårdö, Bergö, jämte anknytningsvägar blev högre än 

beräknat. 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån 

17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 

Flygfält (r). 

425.000 (155.000) 

För flygfältet i Kumlinge har hittills budgeterats 

år 1975 

år 1977 

år 1978 

eller sammanlagt 

300.000 mark 

200.000 mark 

150.000 mark 

650.000 mark. 

Kostnaderna för flygfältsbygget förutom för flygfälts

belysning och servicebyggnad beräknas till 1.075e000 
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mark. Av beloppet hänför sig 776.000 mark till entre

prenadarbeten och 299.000 mark till arbeten i land

skapets egen regi med anlitande av lokal arbetskraft. 

Då tidigare budgeterats 650.000 mark erfordras så

lunda ett tillägg om 425.000 mark. 

Kostnaderna för flygfältsbelysningen och servicebygg

nad beräknas till ca 250.000 mark. Anslag härför avses 

upptagna i senare budget sedan kostnaderna utretts nog-

grannare. 

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN. (Kapitlet nytt) 

Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (r). 

(Momentet nytt) 

25.000 ( - ) 
I statsförslaget för år 1978 har upptagits ett anslag 

om J.000.000 mark för beviljande av understöd till kommu

nerna för planerings- och försöksverksamhet i syfte att 

främja kollektivtrafikens utveckling. 

Föreslås för främjande av kollektivtrafiken i land

skapet ett anslag om 25.000 mark. 



4 •i 2 Bilaga 1 . 

Förändringar i 

i enlighet med förslaget till tredje tillägg till ordinarie årsstaten 

för år . 1978. 

Tjänstebeteckning och avlöningsklass 

(Tidigare tjänsteb eteckping och löne

klass anges inom parentes) 

~~~=~gg~g~;=ggg=g~~~g~~~g~; 
g~g~~g~g~~g 

25.10.01. Ålands centralsjukhus 

Bitr. avdelningssköterska (1 ny 
tjänst 1.10.78) V 14 

Sjuksköterska (1 tjänst omb. 
till bi tr. avd. sköterska 1. 10. 1978) V 13 

Sjuksköterska (ny tjänst från 
1.9.1978) V 13 

Datum 
för 
änd-
ring 

Avtals- Extra-
och or- ord:ina-
dinarie rie lö-
löner ner 

4(3) 2 

10(11) 2 

14 5 

Sam-
man-
lagt 

6 

12 

1 

19 


