
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE 

FORSLAG 

TILL 
0 

ORDINARIE ARSSTA T 
0 

FOR LANDSKAPET ALAND 
0 

FOR AR 1976 

033 



I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 

ALLMÄN MOTIVERING 

SIFFERSTAT 

I nkomster 

Utgifter 

DETALJMOTIVERING 

Inkomster 

Utgifter 

Bilagor: 

I. Tjänsteförteckning 

II. Lönetabeller gällande från 1.9. 1975 

I 

8 

4J 

4J 

51 

III. Inkomsterna enligt avdelningar åren 1975 - 1976 

IV. Utgifterna enligt huvudtitlar åren 1975 - 1976 

V. Jämförelse av investeringsutgifterna 1975 - 1976 

VI. Jämförelse av understödslån 1975 - 1976 

VII, Utdrag ur statsverkspropositionen för år 1976 

a) Motiveringen till kapitlet 28,J9 : Vissa överfö

ringar till landskapet Åland 

b) Utdrag urkapitlet J,1, i allmänna motiveringen: 

Sammandrag av innehållet i förslaget till utgifts

s ta t, 



r 

1975-76 Lt. Ls framst. nr 5 • 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till ordi

narie årsstat för landskapet Åland under 

år 1976. 

Föreliggande förslag till ordinarie årsstat för år 1976 

f öljer i avseende å budgetuppställningen 1975 års årsstat. 

Som grund för budgetförslaget har legat de olika avdel-

' ningarnas, byråernas och inrättningarnas anslagsäskanden. Vid 

behandlingen har även förelegat Regeringens proposition till 

Riksdagen angående statsförslaget för år 1976. 

De sammanlagda utgifterna är enligt förslaget 117.033.563 
mark eller 14,7 % högre än utgifterna i årsstaten för år 1975. 

Som jämförelse kan nämnas att statsutgifterna enligt stats

verksproposi tionen ökar med 33 %. 
Landskapets utgifter enligt budgetförslaget för år 1976 

ligger 41 % högre än utgifterna i bokslutet för år 1974. Mot

svarande siffror för statsutgif.terna är 36, 4 %. En jämförelse 

är dock inte helt relevant då landskapet i många fall utger 

lån då man i riket ger räntestöd. Utgivande av lån i stället 

för räntestöd höjer på kort sikt budgeten mera än räntestöd. 

Landskapsutgifternas finansiering. 

Enligt självstyrelselagen för Åland (32 §) skall landskapets 

behov av medel för självförvaltningens genomförande och vidmakt

hållande i väntan på avräkningen tillgo?oses genom årliga på 

framställning av Ålandsdelegationen i statsförslaget upptagna 

till skäligt belopp uppskattade förskott. 

På basen av en våren 1975 uppgjord kalkyl inlämnades till 

Ålandsdelegationen en anhållan om förskott för år 1976 om 

114.ooo.ooo mark. Framställning gjordes därefter från delega

tionens sida om upptagande av sagda 114.000.0DO mark i stats

förslaget. Senare i augusti 1975 innan förskottsanslagets stor

lek avgjorts inlämnade landskapsstyrelsen till finansministeriet 

en ny utredning utvisande att behovet av förskott för år 1976 

utgjorde 118.586.000 mark. Trots utredningarna har i förslaget 
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till statsbudget införts endast 110.000.000 mark. 

En framställning från Ålandsdelegationen den 14 maj 1975 

om tilläggsförskott 11.700.000 mark för landskapets utgifter 

under år 1975 har av finansministeriet skurits ned med 4.700.000 

mark. Då tilläggsförskottet 7.ooo.ooo mark gavs först i medlet 

av oktober har detta förhållande inneburit betydande finansie

ringsproblem för landskapet. Nedskärningen innebär att landskapet 

i fortsättningen kommer att ha avsevärda finansieringssvårigheter 
om icke förskottsbehovet tillgodoses. 

I samband med utredningen om tilläggsförskott framhöll land

skaps styrelsen för finansministeriet att statens kassautgifter 

under de första fem månaderna av år 1975 stigit med ca 47 % järn-
fört med utgifterna under samma tid föregående 

0 ar. 
Om förskottsanslagen har överläggningar och diskussioner 

förts mellan landskapsstyrelsen och representanter för finans

ministeriet vid flere olika tillfällen, bl.a. vid överläggningar 

i Mariehamn i juni 1975 och senare vid diskussioner i Helsingfors, 

i vilka även landstingets talman deltog. Därvid har framhållits 

att landskapet bör få tillräckliga förskott och att frågan om ut

gifternas kompensering avgöres först vid utjämningen för berört 

år. Vidare har framhållits att förskotten oaktat beviljade till
lägg i regel varit för små. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att en nedskärning av för

skotten till landskapet skett även tidigare. I statsförslaget 

för år 1973 skars det begärda förskottet ned från 45.ooo.ooo mark 

till 42.000.000 mark. Sagda år kunde dock senare ett tilläggs

anslag om 12.000.000 mark erhållas. I bokslutet för år 1972 var 

beloppet av upplåningen 7.600.000 mark, vartill kom skuld till 

e.o. anslag om 3.500.000 mark. Ordinarie medels skuld var så

lunda sammanlagt över 11.000.000 mark. Genom ovannämnda tillägg 

kunde dock finansieringsbristen från 1972 avhjälpas. Åren 1972 

och 1973 var situationen sådan att lån utan svårighet kunde er
hållas till normala räntevillkor. 

På grund av det strama läge som f.n. råder på penningmark

naden bör landskapet finansiera sina utgifter i det närmaste 

helt med förskott för skattefinansiell utjämning och icke på 

lånemarknaden konkurrera med näringslivet. Detta innebär att 

budgeten för år 1976 jämte eventuella tilläggsbudgeter samt ut

giftsrester och reserverade anslag som överföres till år 1976 
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o te såvit~ icke mas - kan utverkas under år 1976 -tilläggsanslag 

finansi0ras med ovannämnda 110 mi. 1 J .• mark. Landskapsförskott . 

d .. för varit tvungen styrelsr' 11 har ar k .. · ng av att föreslå neds arni 

f.. sådana ändamål tgifterna även or 

u redan föreligger eller beträffande 

t · ets beträffande vilka lands ing 

beslut vilka landstinget om-

fattat förelagda planer. 

Enligt förslaget till behovet av förskott för årsstat utgör 

t · ·· ing under kattefinansiell u Jamn 

s t·11 år 1976 överförda 

4 5 4 563 mark. Därår 1976 10 • 2 • 

till kommer i utgiftsresters och reserva

Landskapsstyrelsen har betionsanslags inverkan på utgifterna. 

6 kommer att av sistnämnda 
··knat att under år 1970 ··verföres till 

ra 197 6 års anslag · · ·· ad som av 
5.700.000 mark mera an v . t .. 2 000.000 mark investe-

poster användas 

o 7 Av nämnda 5.700.000 mark u gor • . för år 
a;r . 197 • 0 . 6 . töd av budgeteringen 

utbetalas ar 197 i s under 
ringslån, som . . .. e.n av ti.lläggsbudgeter 5 .. till kommer finansiering . . stöd kan 
197 • Har . för prispolitiskt . t tt från utgifterna 
år 1976, som bor se . k Landskapsstyrelsen 

. 3 000 000 mar • 
uppskattas erfordra omkring • • . f.. att erhålla erfor-

. t ·· gningar or f t ··tta sina ans ran 
kommer att or sa finansiering. 
derliga tilläggsförsko or tt f"" utgifternas 

Nedskärning av anslag för och omfattade planer. beslutade projekt 

fattade trafikplanen för skär-av landstinget om . 
Enligt den .. bankar färdigställas 

Vårdö-vägen med bro och vag gården skulle 

år 1977, varvid .. rum år 197 6 • Trafik-själ va brobygget skulle aga . 

för brobyggnaden till beräknat kostnaderna 
avdelningen har .. inte budgeterade utgifter 

Till detta kommer annu 
9.000.000 mark. k 1 900 000 mark. Av dessa 

och vägban ar • • 
för anslutande vägar d 4 500 000 mark. Med 

o b d t erfor ras • • Skulle i 1976 ars u ge 
belopp har laridskapsstyrelsen 0 igheterna ha··nsyn till finansieringssvar t anslag 
Varit tvungen att ur detta förslag til 1 årsstat uteslu a 

Och anslutande vägar oc för Vårdö-bron h vägbankar. 

Väg Bränd~:!~~~~~!~~· ---------
Kostnaderna för rubricerade 0 t "ll vägprojekt beräknas uppga i 

. k och till ca för vägar och ban ar 5.000.000 mark 000 
trafikplanen skulle 1.000. för broar. Enlig~ 

5.000.000 mark 

mark upptas i 

I 

11 
I 

I 
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budgeten för år 1976. Inte heller ifråga om detta vägprojekt 

har landskapsstyrelsen funnit möjligheter att uppta anslag i 

föreliggande årsstat. 

Ett upptagande av anslag i denna årsstat för Vårdö-bron och 

till den anslutande ~ägbankar och för vägprojektet Brändö

Torsholma skulle ha .lett till inskräkningar av andra viktiga 

anslag såsom bostadslån, anslag för grundskolans förverkligande, 

lån till jordbruket och lån till näringslivet iövrigt. Land

skapsstyrelsen har här ställts inför svåra avgöranden. Hur 

viktiga ovannämnda väg- och broprojekt än är har landskapssty

relsen dock ansett att näringslivet i nuläget måste ges allt 

det stöd det kan få i form av lån och räntestöd för att syssel

sättningen därmed skall tryggas. Landskapsstyrelsen anser att 

man borde ta under övervägande huruvida icke för såväl Vårdö

brons del som för Brändö-Torsholmaprojektet borde utverkas 

extra ordinarie anslag. 

Sysselsättningsanslag. 

Landskapsstyrelsen har i detta budgetförslag ägnat tryggandet 

av sysselsättningen en särskild uppmärksamhet, då sysselsätt

ningsläget under år 1976 väntas medföra viss arbetslöshet. Det 

har dock inte varit möjligt att inrymma direkta sysselsättnings

anslag i samma proportion som i riket, då detta skulle lett till 

inskräkningar av nödvändigt stöd åt näringslivet. Under momenten 

27.02.46 och 27.02.77 har anslag om sammanlagt 625.000 mark 

upptagits för tryggandet av sysselsättningm. Dessutom har för 

omskolningskurser under 27.08.25 upptagits 300.000 mark. 

Prispolitiskt stöd. 

La~dskapsstyrelsen räknar med att fr.o.m. den 1.4.1976 övertaga 

utbetalningen av vissa prispolitiska stöd. Anslag med anledning 

av uppgifternas övertagande kommer att begäras sedan överenskom

melse med riksmyndigheterna nåtts i frågan. En förutsättning för 
övertagandet är att tilläggsförskott för utgifterna erhålles~ · 

Nya tjänster. 

Landskapsstyrelsen har i fråga om inrättandet av nya tjänster 

varit synnerligen återhållsam. Nya befattningar har tillåtits 

r 
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endast i sådana fall då ärendenas skötsel oundgängligen krävt 

lf.. t .. rkning Antalet helt nya tjänster är i detta persona ors a • 
förslag endast 5,5 varav 4,5 inom sjukhusförvaltningen. 

Ökningen av antalet tjänster inom statsförvaltningen är år 

19
7

6 sammanlagt 697. För jämförelsens skull kan nämnas att 

den statliga sjukhusförvaltningen till sin omfattning är 

obetydlig. 
0 d bera··knas bli klar år 1977 möjliggörs Då självstyrelsegar en 

det tidigare planerade övertagandet av arkivvården genom över-

enskommelseförordning. Detta aktualiserar anställandet av en 

landskapsarkivarie under senare hälften av år 1976. Då överens-

t ·· kl har anslag för kommelseförordningen dock ännu in e ar ar 

t · t upptagi·ts i denna årsstat. tjäns en in e 

Lönejusteringar. 

För statstjänstemännen justerades tabellönerna 

med följande belopp: 

den 1.4.1975 

-

-

-

170 mk i månaden, om lönen var mindre än 952 mk i månaden, 

likväl till högst 1. 114 mk i månaden 

162 mk i månaden, om lönen var 952 - 1.054 mk i månaden, 

likväl till högst 

153 mk i månaden, 

1. 207 mk i må.naden 

om lönen var 1. 055 - 1.156 mk i månaden, 

likväl till högst 1. 301 mk i månaden 

145 mk i månaden, likväl minst 5 %, om lönen var över 

1.156 mk i månaden. 

På grund av nämnda förhöjning verkställdes icke den allmänna 
. ·· f 0 1 9 1975 som man kommit överens 

förhöjning om 26 mk raknat ran • • 

om i statens tjänstekollektivavtal av 11.4.1974. 

Den 27.6.1975 ingicks dock ett nytt kollektivavtal innehållande 

såväl justeringar av löneskalorna som justeringar av placering 

i löneklasser och av tilläggsarvoden och lönetillägg. 

De nya löneavtalen innebär bl .a. att dyrortstilläggen och 

årstilläggen höjts i B-löneklasserna. 
De statliga lönetabellerna, som tillämpas i landskapsför-

val tningen ingår som bilaga II. 
Justeringar i l ·andskapstj äns temännens löneklassplaceringar 

.. ft d 1 9 1975 har inarbetats i den till års-verkstallda e er en • • 
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staten an.slutna tjänsteförte ckningen. 

För lönejusteringar under år 1976 har i landskapets årsstat 

reserverats 10 %. 

Femårsplanen för landskapets hushållning. 

Enligt landskapslagen om landskapets finansförvaltning åligger 

det landskapsstyrelsen att i samband med förslagen till års

stater framlägga en femårsplan för landskapets hushållning. Då 

femårsplanen är beroende av de budgetavgöranden som fattats 

rörande budgeten för år 1976, hade det berett stora svårigheter 

att framlägga femårsplanen i anslutning till denna framställning. 

Genom att rikets statsverksproposition innevarande höst avlämna

des först den 10 oktober har redan överlämnandet av förslaget 

till årsstat inom i finansförvaltningslagen förutsatt tid inne

burit betydande svårigheter. 

Landskapsstyrelsen avser att snarast möjligt överlämna försla

get till femårsplan , antingen som ett tillägg till årsstaten 

eller som särskilt meddelande. 

Såsom framgår återspeglar budge tförslaget strä ng sparsamhet . 

Projekt som inte kunnat föreslås f ö r förverkligande är bl . a. , 

förutom Vårdö-bron och Brändö-Torsholmaprojektet , flere väg

byggnader på fasta Åland och i skä rgå rden , flygf ä ltet p å Kumlinge , 

färjfästen på Bergö och i Vargskär s ant d ykdalb i Sottunga . 

Beteckningen av förslagsanslag och reservationsanslag. 

I såväl sifferstaten som i detaljmotive ringen har anslagens 

art angivits me d f ö ljande beteckningar : 

I . 

Fö~slagsanslag med (f ) 

Reservationsanslag me d ( r ). 

Bilago r . 

Sås om bilagor t i l l å r s s taten h ar fogats: 

Tjänsteför teckning. 

II. 

III. 

IV. 

Löne t abeller gäl l ande från 1.9.1975. 

Inkoms terna enligt avdelningar åren 1975-1976. 

Utgifterna enligt huvudtitlar åren 1975-1976. 

Jämförelse av investeringsutgifterna åren 1975-1976. v. 

VI. 

VII. 
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. . 1 v unders tödslå n 1975-1 9 76 . 
Jämf ore s e a .. o 75 

ks roposition e n for a r 19 
Ut drag u r stat sve r p . .. f"ringar 

. t 'll kap itl e t 28 . 39 : Vissa ove r o 
a ) Mo tiver i n g en i 

t i ll l a ndska pet Ål a nd 

b) Utdrag ur k a pitl e t 3. 1.i 

Sa mmandrag av i nneh å lle t 

stat . 

allmänna motiveringen: 

i förslaget till utgifts-

Me d h änvisning 
f aor l andskapsstyrelsen 

till ovans tående 

vö rds a mt för~sl å a t t Landstinge t måtte antaga 

.. 1 t ' ll ordinarie f öljande fors a g i 
0 d der å rsstat f ö r landska pet Alan un 

år 1976 samt bemyndiga landskaps-

tt upptaga för budgetens 
styrelsen a 

e rforderliga lån . förverkli g ande 

Mariehamn, den 31 oktobe r 1975. 

På landskapsstyr e lsens 

L a n t r å d 

Finanschef 
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Avdelning 11. 

11. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR ======================================= 
01. SKATTER OCH AVGIFTER 

01. Nöjesskatter 

02. Apoteksavgifter 

OJ. Övriga skatter och avgifter av skattenatur 

Avdelning 12. 

21 • LANDSTINGET 

02. Landstingets kansli, diverse inkomster 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

02. Lagberedningen, diverse inkomster 

03. Planeringsrådet och planeringsbyrån 

1. Kommunernas andel i region
planekostnaderna 

2. Diverse inkomster 

70.400 

1. 000 

71.400 

11.01. 

720.000 

70.000 

300.000 

350.000 

100 

100 

74.600 

3.000 

71.400 

04. Ekonomiska rådet, diverse inkomster 200 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1.762.000 

02. Polisinrättningens i Mariehamn inkomster 708.000 

1. Stadens andel i kostnaderna 
för polisinrättningen 692.000 

2. Avgifter för anlitande av grod-
män samt diverse inkomster J.000 

J. Inkomster av hittegodsförsäljning 10.000 

4. Sjukförsäkringsersättningar 3.000 

708.000 
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06. Inkomster från motorfordonsbyrån 

Besiktningsavgifter 
225.000 

160.000 
Förarexamen 

Registerbrickor 

Diverse inkomster 

08. Sjuk:försäkringsersättningar 

20. Ersättningar för kostnader i samband 
med uppgörande av byggnadsplaner 

22. Inkomster från turisthotellet 

2J. Inkomst av byggnads- och brandskydds
byråns arbetsverksamhet 

24. Inkomster av inspektionsuppgifter 

25. Inkomst av självstyrelseskrift 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

OJ. Diverse inkomster 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS 
FÖRVALTNINGS OMRÅDE 

10. Ålands centralsjukhus' inkomster 

1. Vårdavgifter 

2. Ersättningar för naturaförmåner 

J. Poliklinikavgifter 

4. Diverse inkomster 

5. Avgifter från folkhälsoförbundet 

6. Kommunernas andelar i föregående 
års anläggnings- och driftskost
nader 

2s.ooo 

J6.ooo 

1. 000 

225.000 

425.000 

200.000 

280.000 

150.000 

1Jo.ooo 

1.800.000 

2.985.000 

40.000 

1. 000 

700 . 000 

6J.ooo 

5.ooo 

20.000 

20.000 

20.000 

4.067.000 

2.985.000 

11 • 
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Ålands centralsanatoriums · inkomster 

1 • Vårdavgifter 

fö.r naturaförmåner 2 • Ersättningar 

J. Diverse inkomster 

delar i föreg_ående 4 Kommunernas an d 
• .. . s- och driftskostna er anlaggning 

Ålands tuberkulosbyrås inkomster 12. 

nas andelar i föregående 
1. Kommune~ och driftskostnader anläggnings-

års 

års 

6 UTBILDNINGSAVDELNINGENS 2 • FÖRVALTNINGS OMRÅDE 

l · kostnaderna Kommunernas ande . ar i 02. t n 
för skolförval ninge 

OJ . Ålands lyceums inkomster 

1. Elevavgifter 

Vederlag för naturaförmåner 
2. samt diverse inkomster 

f.. uthyrda lokaliteter J. Hyror or 

4 Aolands sjöfartslärover s 0 • k inkomster 

05. 

1 • Kursavgifter 

Vederlag för naturaförmåner 
2. samt diverse inkomster 

k S kolas inkomster Ålands teknis a 

1 • Elevavgifter 

Vederlag för naturaförmåner 
2. samt diverse inkomster 

100.000 

40.000 

17. 000 

825.000 

982.000 

100.000 

100.000 

10.000 

s.ooo 

100.000 

118. 000 

100 

1 . JOO 

1. 400 

9.000 

J.JOO 

12.300 

12.25. 

982.000 

100.000 

1.032.550 

63.000 

118.000 

1. 400 

12.300 
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06. Ålands sjömansskolas inkomster 

1. Elevavgifter 

2. Vederlag för naturaförmåner 
samt diverse inkomster 

07. Ålands yrkesskolas inkomster 

1. Termins- och kursavgifter 

2. Inkomster av bespisningen 

J. Inkomster av arbetsverksamheten 

4. Vederlag för naturaförmåner 
samt diverse inkomster 

115.000 

25.000 

140.000 

4.ooo 

16.400 

70.000 

12.000 
5. Inkomster från Ål d h 

an s andelsläroverk 45.000 

6. Inkomster från elevinternatet 

7. Inkomster från utomåländska 
kommuner 

8. Inkomster från Backaskolan 

9. Kommunernas andelar i anl' ' . 
h . aggnings-oc driftskostnader 

08. Ålands lantmannaskolas inkomster 

1. Kursavgifter 

2. Vederlag för naturaförmåner 
samt diverse inkomster 

09. Ålands husmodersskolas inkomster 

1. Elevavgifter 

2. Vederlag för naturaförmåner 
samt diverse inkomster 

10. Hyresvederlag samt diverse inkomster från 
hemslöjdsundervisningen 

21. Ålands museums inkomster 

59.000 

75.ooo 

J.ooo 

300.000 

584.400 

1. 000 

23.000 

24.ooo 

1. 600 

12.000 

13.600 

140.000 

584.400 

24.ooo 

13.600 

1. 250 

5.ooo 

. ( 
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22. Ålands konstmuseums inkomster 

2J. Inkomster från Kastelholms fornminnesområde 

24. Inkomster från Bomarsunds fornminnesområde 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.27. 

1.600 

35.000 

JJ.000 

528.250 

02. ~nkomster av försäljning av aktier 5.000 

OJ. Hyresinkomster från mottagningsbostäder J0.000 

10. Jordbruksbyråns inkomster 15.000 

1. Köpeskillingar från försålda 
jorddispositionslägenheter 10.000 

2. Diverse inkomster 5.000 

15.000 

11. Ålands försöksstations inkomster 

1. Inkomst från försäljning av produkter 28.000 

2. Vederlag för naturaförmåner samt 
diverse inkomster 

12. Skollägenheten Jomala gårds inkomster 

15. Skogsbruksbyråns inkomster 

9.000 

37.000 

1. Inkomster från arbetsmaskiner J0.000 

2. Ersättning för skogshushållningsplaner 500 

J. Vederlag för naturaförmåner samt 
diverse inkomster 5.000 

35.500 

16. Plantskolornas inkomster 

20. Fiskeribyråns inkomster 

1. Avgifter för fiskekort 1.000 

2. Inkomster av undersökningar 500 

3. Kommunernas andelar i kostnader 
för anläggning av fiskebryggor 10.000 

11.500 

37.000 

280.250 

80.000 

11.500 
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21. Miljövårdsbyråns inkomster 

1. Inkomster av hjortdjurslicenser 
29.000 

2 • . Diverse inkomster 4.ooo 

JJ.000 
22. Diverse inkomster 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

q1. Hyror och diverse inkomster 

02. Kommunernas andel i bygdevägar 

1. För byggande av bygdevägar 
15.000 

2. För underhåll av bygdevägar 
J00.000 

315.000 

OJ. Tekniska byråns inkomster 

1. Inkomster från färjtrafik 
80.000 

2. Arrenden och diverse inkomster 
100.000 

180.000 

04. Inkomst av oljeskydd 

05. Hyror och diverse inkomster från Lemströms kanal 

Avdelning 13. 

01. RÄNTEINKOMSTER 

01. Räntor på lån 

02. Premier för landskapsgarantier 

02 0 ÅTERBETALADE LÅN 

01. Avkortningar på lån 

JJ.000 

1. 000 

568.500 

J0.000 

315 . 000 

180.000 

40.000 

J.500 

1.605.000 

1.600.000 

5.000 

2.400.000 
( 

2.400.000 

- 7 -

Avdelning 14. 

14 FINANSIERINGSI~~Q~§T~8 
==~===============--------

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 01 . 

01. Ränteinkomster 

0 statsanslag för skattefinansi·ell 02. Förskott pa 
utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

14.01. 

104.255.!.22.J =======----
104.255.563 

1. 000 

104.254.563 

I I 

I' 
11 
I 

I 
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1!_'.f'_Q- I F T E R -----========== 
Huvudtitel 21. 

~..!.!._b!.~I>STINGET --------======= 
01 . LANDSTINGSMÄNNEN 

01. Arvoden (f) 

20. Resor (f) 

02. LANDSTINGETS KANSLI 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Övriga löner och arvoden 

- utskottssekreterare 

- stenograf 

- vaktmästare 

- städerska 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Semesterersättningar h oc -premier 
Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

70. Anskaffning av inventarier 

OJ. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

21. Revisionskostnader (f) 

22. Expertutlåtanden 

27. Nordiskt samarbete (f) 

28. Dispositionsmedel 

78.144 

35.ooo 
21.000 

17.400 

5.ooo 
2.000 

7.704 

4.692 

8.005 

6.600 

18.500 

204.045 

21.01 

650.000 

550.000 

100.000 

273.042 

204.045 

35.ooo 
2.000 

27.ooo 
5.ooo 

85.000 

35.ooo 
2.000 

s.ooo 
40.000 

22.01 
- 9 -

Huvudtitel 22. 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Semestervikariat och -premier 

Lönejustering 

02. Ledamöternas arvoden (f) 

20. Resor (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

02. LAGBEREDNINGEN 

01. Avlöningar (f) 

89.664 

5.376 

13.306 

18.465 

12.700 

139.511 

Grundlöner 128.820 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 51.240 

Ålderstillägg 1.476 

Dyrortstillägg 7. 740 

Tillägg efter vissa år 12.869 

Maskinskrivningstillägg 2.952 

Semesterersättningar och -premier 1J.981 

Lönejustering 21.900 

240.978 

08. Kommitteer (f) 

19. Tryckningskostnader (f) 

20. Resor (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

OJ. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 72.792 

l,;~~~,;~l~ 

572.511 

139.511 

380.000 

47.000 

6.ooo 

353. 978 

240.978 

45.000 

60.000 

3.000 

5.000 

211.280 

110. 989 

[. 

11 
I 

111 

i 
I 
I 

!1 
!· 
I: 
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Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Semesterersättningar och -premier 
Lönejustering 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

OS. Sammanträdesarvoden (f) 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 

21. Utredningar 

23. Avgift till centralförbundet 

3.500 

6.1so 

4.36S 

s.749 

5.400 

10. 000 

110.9s9 

2S. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

66.276 

3.9S4 

3.587 
Semesterersättningar och -premier 3.600 

Lönejustering 7.700 

08. Sammanträdesarvoden (f) 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (tr) 

21. Utredningar 

S5.147 

2S. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

01. Kostnader för kontaktman i Helsingfors 

OS. Kommitteer och sakkunniga (f) 

22.03 

11.470 

23.000 

7.000 

10.000 

32.000 

5.S21 

2.000 

7.000 

2.000 

1S4.14z. 

S5.147 

35.000 

14.ooo 

12.000 

25.000 

10.000 

3.000 

161.000 

10.000 

60.000 

22.05 
- 11 -

21. Utgifter för inve(nt)ering och räken-
skapsgranskning f 

27. Nordiskt samarbete (f) 

2s. Dispositionsmedel 

95. Oförutsedda utgifter 

Huvudtitel 23. 

~J~=~~g~~4XR~~~~~~~~g=~~~X4~~~~~~g~~~4R~ 

Ol. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

1 o. 
20. 

Övriga löner och arvoden 

_ tillfällig arbetskraft 

Ålderstilläg? 

Dyrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Fack- och årstillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

Lokalutgifter (f) 

Resor (f) 

277.632 

117. 34S 

17. 940 

45.000 

24.ooo 

2.92s 

19.903 

25.200 

53.000 

5s2.951 

21. Utgifter för förande av kortre~ister 
personer med åländsk hembygdsratt 

över 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

Allmänna byrån. 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

_ extra poliser 

_ vikariatsarvoden 

_ arvode för grodmän 

595.9SO 

392.748 

6S.500 

5.600 

750 

13.000 

S.000 · 

45.000 

25.000 

20.!.,2~~.!.272 ==--------
617.951 

5s2.951 

20.000 

7.000 

4.ooo 

4.ooo 

2.516.152 

2.163.402 

~ I 

Il 

I 

I 

I 
11 

I 
11 

li 
I 

i 
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Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

12 -

Ersättning för söndagsarbete 

Övertidsersättning och ersätt
ning för kvälls-· och nattarbete 

Semesterersättningar och -premier 

Polis- och årstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

240.000 

60.soo 
220.000 

220.000 

67.soo 
95.000 

1. 824 
Lönejustering 

195.ooo 

2.163.402 
02. Beklädnadsbidrag 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

22. Utrustning (f) 

25. Drift och underhåll av motorfordon 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

71. Anskaffning av motorfordon (r) 

03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGS
UPPGIFTER 

23.02 

10.000 

190.000 

6.750 

45.000 

30.000 

30.000 

1.000 

40.000 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

1.713.674 

1.377.674 

Övriga löner och arvoden 

- extra poliser, 62 mån. 

- vikariatsarvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Fjärrortstillägg 

Polis- och årstillägg 

Ersättning för söndagsarbete över
tidsersättning och ersättnin~ för 
kvälls- och nattarbete 

Semesterersättningar och -premier 
Lönejustering 

450.828 

132.444 

97.402 

s.soo 
135.000 

20.000 

18.500 

60.000 

275.000 

ss.ooo 

125.000 

1.377.674 

23.03 
- 13 -

02. Beklädnadsbidrag 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) ( ) 
22. Utrustning f o

1 
k t d ~0··r 25. Drifts- och underha ls os na er i 

motorfordon 

27. För polishäkten och vaktkontor (f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

06. MOTORFORDONSBYRÅN 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- städerska 

- semestervikarie 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Tillägg efter vissa år 

165.228 

6.600 

3.500 

22.000 

9.100 

912 

7.702 

Semesterersättningar och -premier 10.500 

Lönejustering 22.500 

248.042 

10. Lokalutgifter (f) 

22. Anskaffning av registerbrickor (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

08. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

05. Pensioner (f) 

06. Familjepensioner (f) 

07. Övriga pensionsutgifter (f) 

21. Olycksfallsförsäkringspremier (f) 

22. Hälso-, läkar- och sjukvård (f) 

4.500 

76.500 

25.000 
3.500 

40.000 

130.000 

23.000 

25.000 

s.500 

316.142 

248.0h2 

26.000 

20.000 

20.000 

2.100 

5.930.000 

5.000.000 

500.000 

180.000 

190.000 

60.000 

I 
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Administrativa byrån. 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

21. Tjänstemännens utbildning (f) 

22. Utgifter för informationsverksamhet 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

JO. Kommunal upplysningsverksamhet 
11. LANDSTINGSVAL 

21. Utgifter för landstingsval 
J1. Landskapets andel av valnämndernas utgifter 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

01. Avlöningar (f) 

22. Utvecklande av byggnadsbestämmelser och 
-anvisningar 

JO. Landskaps andel för avlönande av byggnads
inspektör er (f) 

J1. Byggnadsplanläggning (f) 

95. Byggnads- och brandskyddsbyråns arbets
verksamhet (f) 

2J.10 

86.500 

25.000 

54.ooo 
5.000 

2.500 

156.000 

51.000 

J.000 

80.000 

10.000 

12.000 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 8.636.000 

21. Av landskapslagen om bostadsproduktion 
föranledda kos t nader 9.000 

JO. Räntestöd för kommunernas jordinköps l ån (f) 27
0
000 

8J. Bostadslån (r) 8.600.000 

22. ÅLANDS TURISTHOTELL 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvod n 

Övriga löner och arvoden 

- personal i arbetsavtalsförhåll
ande 

tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Beredskaps -, övertids-, kvälls-, 
natt- och helgersättningar 

0 

24.204 

18.852 

10.000 

J.000 

2.500 

40.000 

490.556 

110. 556 

l 

2J.22 
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Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

10. Fastighetens uppvärmning (f) 

11. Fastighetens övriga drift (f) 

12. Reparation och underhåll 

21. Brandförsäkring (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

2.000 

10. 000 

110.556 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

25. BRANDVÄSENDET 

23. Inspektion av anläggningar (f) 

29. Utgifter för brandväsendet (f) 

30. Landskapsunderstöd enl igt landskapslagen 
om brand- och räddningsväsendet (f) 

Huvudtitel 24. 

24 FINANSAVDELNINGENS Fögy~~T~!~Q§Q~E~Q~ 
==~======================----------------
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

Ål derstillägg 

Dyrortsti l lägg 

Tillägg efter vissa år 

159.852 

180.876 

18.J96 

40.000 

21.000 

9.110 

Semesterersättningar och -premier 18.000 

Lönejuster i ng 45.000 

492.234 

250.000 

15.000 

80.000 

20.000 

5.000 

10.000 

60.000 

5.000 

20.000 

J5.000 

~,;~l~,;~~~ 
543.234 

492.234 

( ) 1 .ooo 20. Resor f 

22. Kostnader för ADB-behandl ing 50.000 

I 

I 
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02 . SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

JO. Landskapsunderstöd till kommuner i svår 
belägenhet (f) 

40 . Gästgiverihållningen (f) 

OJ. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT
GIFTER 

01 . Avlöningar (f) 

Extra personal 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

08. Ålandsdelegationen (f) 

10. Lokalutgifter (f) 

19. Tryckningskostnader (f) 

21. Erandförsäkringspremier (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier (r) 

88. Inköp av jordområden (r) 

95. Avskrivningar av lån 

J0.000 

J 0.000 

96. På lag grundade utgifter, vilka icke är 
upptagna såsom särskilda poster i bud
geten 

24.02 

J12.000 

J1o.ooo 

2 . 000 

2.061.000 

J0.000 

1.Joo . ooo 

40.000 

70 . 000 

48.ooo 

2s.ooo 

170 . 000 

70.000 

J00.000 

2.000 

s.ooo 

! 

I 
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Huvudtitel 25. 

25 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAV~~1~J~Q~~~-~Q8Y~1T= 
==~=========================-------------------

NINGSOMRÅDE =========== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Avtals löner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- semestervikarier 

- städerskelöner 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Maskinskrivningstillägg 

155.760 

81.600 

17. 940 

11.100 

5.750 

s.ooo 
14.500 

11. 000 

12 . 008 

912 

Semesterersättningar och -premier 15.000 

Lönejustering 33. 300 

J66.870 

10. Lokalutgifter (f) 

20 . Resor (f) 

28 . Till landskapsstyrelsens disposition 

29 . Övriga konsumtionsutgifter 

Byrån för socialvårdsärenden. 

02. INVALIDVÅRD 

so. Egentlig vård (f) 

51. Invalidpenning (f) 

SJ. Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta 
lån (f) 

OJ. EARNAVÅRD OCH EARNAFOSTRAN 

JO. Landskapsandel och - underst öd för hemvårds
verksamhet (f) 

J 1 • d t .. d fo""r barndagv' a0 rd (f) Landskapsun ers o 

J2. Landskapsunderstöd för vård av psykiskt 
utvecklingsstörda(f) 

428. 370 

J66 . 870 

20.500 

12.000 

20.000 

9.000 

360 . 000 

104.ooo 

241.000 

15.000 

2.141 . 000 

248 . 000 

1.500.000 

J90.000 
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33. Landskapsunderstöd åt barnhem (f) 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

25. Socialvårdsinspektionen (f) 

31. Landskapsandel och ersättningar för social
hjälpsutgifter (f) 

33. Allmän rättshjälpsverksamhet (f) 
4o. Landskapsunderstöd för arbetarnas semester

organisationers verksamhet (f) 

50. Bostadsbidrag (f) 

51. Understödjande av nykterhetsarbetet 

53. ~nderstöd för anordnande av semester åt 
overansträngda husmödrar 

54. Vård av dem som missbrukar berusningsmedel 

Byrån för hälso- och s .iukvårdsärenden. 

25.03 

3.000 

857.300 

3.500 

60.000 

70.000 

22.000 

650.000 

20.000 

1.800 

30.000 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

13.221.702 

8.276.202 

Övriga löner och arvoden 

- semestervikariatsarvoden 

- löner åt tjänstförrättande 

- jourarvoden 

- arvoden för läkarintyg och ut
låtanden 

- ersättning för extra- och över
tidsarbete samt söndags-, natt
och beredskapsersättning 

- tillfällig arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Sjukhustillägg 

Dräktbidrag 

Facktillägg 

Semesterersättningar 

Lönejustering 
och -premier 

1.567.394 

2.569.308 

300.000 

400.000 

320.000 

175.000 

850.000 

121.500 

500.000 

170.000 

15.000 

250 . 000 

28.000 

50.000 

200.000 

760.000 

8.276.202 

I 

j 

25. 10 

11 • 
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04. Sociala avgifter (f) 

05. Pensioner (f) 

10. Byggnadernas drift (f) 

21. Kosthållningen (f) 

22. Terapiutgifter (f) 

23. Underhåll och årsanskaffningar 

24. Tvätt och städning 

28. Till landskapsstyrelsens .disposi tian 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier (r) 

74. Grundförbättring av byggnader (r) 

ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- Semestervikariatsarvoden 

- löner åt tjänstförrättande 

- jourarvoden 

ersättning för extra- och över-
tidsarbete samt söndags- och 
nattersättning 

Åldertillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Sjukhustillägg 

Dräktbidrag 

Facktillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

143.048 

883.240 

120.000 

40.000 

60.000 

120.000 

130.000 

45.000 

3.600 

45.000 

10.000 

15.000 

55.000 

1zo.ooo 

1.839.888 

04. Sociala avgifter (f) 

05. Pensioner (f) 

10. Byggnadernas drift (f) 

21 • Kosthållningen (f) 

22. Terapiutgifter (f) 

23. Underhåll och års anskaffningar 

650.000 

650.000 

550.000 

310.000 

1.476.000 

284.ooo 

119.000 

50.000 

281.500 

450.000 

125.000 

2.884.188 

1.839.888 

165.000 

190.000 

120.000 

143.000 

280.000 

56.500 
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24. Tvätt och städning 

28. Till landskapsstyrelsens . disposition 
29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- semestervikariatsarvoden 

- jourarvoden 

- ersättning fo'·r · sdndagsarbete 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa 

Sjukhustillägg 

Facktillägg 

Dräkt bidrag 

0 ar 

Semesterersättningar och -premier 
Lönejustering 

04. Sociala avgifter (f) 
10 • Byggnadernas drift (f) 

22. Terapiutgifter (f) 

23. Underhåll och årsanskaffningar 
24• Tvätt och städning 

Skärmbildsfotografering (f) 

22 .584 

55 . 222 

5.200 

4.400 

1.900 

7.000 

2.900 

220 

8.300 

900 

350 

J.ooo 

12.000 

123.976 

25. 

28. 

29. 
:ill landskapsstyrelsens disposition 

Ovriga konsumtionsutgifter 

13 MENTALVÅRDEN 

25 .11 

25.000 

J . ooo 

33. 000_ 

28 . 800 

275 . 676 

123.976 

11. 500 

13.500 

80.000 

3.500 

2.700 

22.000 

500 

18.000 

25. Utgifter för landskapets plat . 
2.224 . ooo 

by sjukhus (f) ser i 

JO. Landskapsandel för upprätthåll d 
Grelsby sjukhus (f) an e 

31. ~andskap~andel för upprätthållande 
Alands vardbyrå (f) 

Grels-

av 

av 

32. Landsk~psunderstöd åt kommuner f " d lt 
!:n~~diGanlläbggni~gs- och driftsk~~tn:de:= 

re s Y SJukhus 

159.000 

1.900.000 

150.000 

15.000 

r 
( 

25.14 
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14. FOLKHÄLSOARBETET 

30. Landskaps a ndel och understöd för hälso
centralens verksamhet (f) 

31. Landskapsaridel för hälsoc entralens an
läggningskostnader (r) 

32. Bekämpande av könssjukdomar (f) 

33. Bekämpande av epidemier (f) 

3.011.000 

2.200.000 

800.000 

8.ooo 

3.000 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 199.000 

30. Landskapsunderstöd åt kommuner för delta
gande i driftskostnaderna för Ålands cen-
tralsanatorium 15 . 000 

50. Understöd för ambulansflygningar 18Q . OOO 

51. Understöd till Föreningen Folkhälsan r.f. 4.000 

Byrån för livsmedelshygien. 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 205 0 000 

30. Landskapsandel för avlönande av hälso-
inspektörer (f) 70.000 

31. Landskapsandel för avlönande av arbets-
skyddsinspektör (f) 20.000 

32. Landskapsunderstöd för kommunalveteri-
närers avlöningar och resekostnader(f) 90.000 

J4. Landskapsunderstöd till kommunerna enligt 
lagen om mjölkkontroll (f) 25.000 

Huvudtitel 26. 

01. CENTRALFÖRVALTNING 730.140 

01. Avlöningar (f) 669.140 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft 

- arvode å t ämneskonsulenter 

städerskelöner 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Maskinskrivningstillägg 

Semes t erersättningar och -premier 

9.000 

48 . 000 

3.500 

25 . 500 

25.000 

32.000 

1. 500 

29.000 



Lönejustering 

20. Resor (f) 
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61.000 

669.140 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

Allmänna byrån . och skolbyrån. 

02. SKOLFÖRVALTNINGEN 

10. Lokalutgifter (f) 

21. Bibliotek och AV-material 

22. Fortbildningskurser för lärare 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

OJ. ÅLANDS LYCEUM 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

300.552 

116.412 

-rektorsarvode 8.052 

- direktionsarvode 5.000 

- bibliotekariens arvode 2.261 

- för undervisning i språkklubbar 3.000 

- tim- och övertimsarvoden 125.513 

- extra städerska 17.484 

Ålderstillägg 120.000 
Dyrortstillägg 25.000 

Kompetenstillägg &t yngre lektorer 3.276 

Tillägg efter vissa år 11.JOO 

Lönetillägg för parallellklasser 

Ersättning för skötsel av språk
laboratoriet 

Ersättning för söndagsarbete 

Ersättning för övertidsarbete 

400 

2.700 

9.000 

11. 000 
Facktillägg 3.000 

Semesterersättningar och -premier 38.000 

Lönejustering 80.000 

881.950 

26.01 

31.000 

J0.000 

119.000 

JJ.000 

25.000 

46.ooo 

15.000 

1.154.850 

881.950 
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10. Byggnadens drift (f) 

13. Byggnadens underhåll 

19. Trycknings~ostnader (f) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

o4. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

rektors arvode 

- rådgivande kommissionen 

- förhöjning efter vissa år 

- timarvoden 

- skepparskolans timarvoden 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ersättning åt vaktmästare f'ör 
övertidsarbete 

Facktillägg 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

02. Avlöningar för extra kurser (f) 

Praktiska övningar på övnings
fartyg 

Kurs i radarnavigation och far
tygsautomation 

Rödakorskurs 

Specialföreläsningar 

10. Lokalutgifter (f) 

13. Byggnadens underhåll 

19. Tryckningskostnader (f) 

135.234 

57.704 

6.024 

1.560 

2.700 

144.485 

25.000 

60.150 

11.750 

5.000 

600 

13.415 

46.300 

509.922 

6.ooo 

3.000 

800 

500 

10.300 

150.000 

31.000 

5.000 _ 

45.600 

4.ooo 

19.000 

18.300 

667.122 

509.922 

10 0 JOO 

18.630 

39.500 

5.500 



21. 

28. 

29. 

70. 

- 24 -

Undervisningsmateriel och bibliotek 

Till landskapsstyrelsens d. . . 
.. 1spos1 tion 
Ovriga konsumtionsutgifter 

Anskaffning a · 
ning v inventarier och utrust-

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

26.04 

6.ooo 

7.ooo 

7.270 

63.000 

716.55~ 

504.753 
01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och 

111.450 

95.120 

02. 

10. 

13. 

1 9. 

21. 

23. 

24. 

arvoden 
- rektorsarvode 

- rådgivande kommissionen 

- förhöjning efter vissa år 
- tim o h ·· - c overtimsarvoden 

- klassföreståndararvoden 

- städning 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Ersättning åt vaktm· · t oo··r .. as are J. 
overtidsarbete 

Facktillägg 

Semesterersättningar 

Lönejustering 
och -premier 

Avlöningar för extra kurser (f) 

Undermaskinmästarkurs 

Fortbildningskurser 

Skriv- och räknemaskinskurs 

Specialföreläsningar 

Lokalutgifter (f) 

Byggnadens underhåll 

Tryckningskostnader (f) 

Undervisningsmateriel och bibliotek 

Laboratoriernas driftskostnader (f) 

Kostnader för brandskyddskurs (f) 

10.488 

1.300 

4.305 

126.000 

3.140 

8.ooo 

64.ooo 

14.350 

4.ooo 

600 

16.000 

46.ooo 

504.753 

26.000 

24.ooo 

800 

700 

51.500 

51.500 

27.000 

52.500 

5.800 

11. 300 

7.500 

12.000 

26.05 
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28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av laboratorieutrustning 
och inventarier 

06. ÅLAl\JDS SJÖMANSSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 288.998 

Övriga löner och arvoden 

- rektorsarvode 6.804 

- direktionsarvode 8.160 

- lärarnas timarvoden 340.000 

- elevhemsövervakningsarvoden 35.000 

- extra kurser 4. 000 

Ålderstillägg 73.800 

Dyrortstillägg 20.000 

Års- och facktillägg 17.000 

Semesterersättningar och -premier 39.000 

Lönejustering 80.000 

10. Lokalutgifter (f) 

11. Inmontering och reparation av mas
kiner, underhåll av inventarier och 
lokaliteter 

19. Annons- och tryckningskostnader (f) 

912.762 

21. Bibliotek och undervisningsmateriel (f-) 

22. Arbetsverksamhet (f) 

23. Elevernas kost, transport och logi (f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och mask:iner 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 102.672 

Årsarvoden 543.306 

9.000 

7.100 

28.100 

1.634.762 

912.762 

150.000 

10.000 

14.ooo 

11. 000 

40.000 

450.000 

5.000 

17.000 

25.000 

2.534.069 

1.522.119 
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Övriga löner och arvoden 

- bibliotekariens arvode 

- direktionens arvode 

- timarvoden för dagkurser 

- timarvoden för kvällskurser 

- klassföreståndararvoden 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Års- och facktillägg 

Ersättning för söndags- och över
tidsarbete 

Semesterersättningar och -premier 

2.400 

6.300 

396.781 

37.900 

9.000 

170.000 

42.000 

1s.ooo 

8.760 

so.ooo 

26.07 

Lönejustering 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

1_38. 000 

1.522.119 

05. Pensioner (f) 

10. Byggnadernas drift (f) 

11. Reparation och underhåll av maskiner 
och inventarier (f) 

13. Reparation och underhåll av byggnader 
och gårdsplan 

19. Tryckningskostnader (f) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 
22. Arbetsredskap 

23. Råvaror för kundarbeten (f) 

24. Råvaror för övningsarbeten 

25. Elevbespisningen (f) 

26. Elevinternat (f) 

27. Brand- och olycksfallsförsäkringspre
mier (f) 

28. Till land:skapsstyrelsens disposition för yrkes skolan 
29. dvriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner ( r) 

131.000 

20.000 

194.200 

15.500 

35.450 

6.ooo 
35.ooo 
30.000 

46.500 

6.500 

ss.soo 
247.000 

30.000 

14.ooo 
2s.ooo 

90.000 

26.08 
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ÅLANDS LANTMANNASKOLA os. 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

och arvoden Övriga löner 

d . ektionens arvode - ir 

- föreståndararvode 

_ timarvoden 

kosthållspersonal 

_ städerska 

- anslag för kurser 

extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

· år Tillägg efter viss 

och -premier 

31.356 

31.356 

3.920 

2.850 

24.800 

35.000 

7.434 

10.000 

7.000 

14.500 

1. 900 

1. 740 

7.500 Semesterersättningar 

Lönejustering 18.ooo 
197.356 

10. 

13. 

21. 

22. 
23. 
28. 

a dernas drift (f) Byggn 

Byggnadernas underhåll 

. · materiel Undervisnings 

Arbetsverktyg 

Elevbespisningen (f) 

disposition Till landskapsstyrelsens 

t · fter 29. 

70. 

74. 

Övriga konsumtionsu gi . . 

. r och maskiner Anskaffning av inventarie 

. köksutrymmen (r) Grundreparation av 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

Grundiöner 

.. . löner och arvoden Ovriga 

- föreståndararvode 

direktionens arvode 

_ timarvoden 

- övriga arvoden 

48.648 

2.200 

2.500 

4.200 

9.240 

355.341 

197.356 

40.000 

23.000 

12.000 

4.ooo 
25.000 

2.000 

15.500 

16.485 

20.000 

154.938 

93.688 



10. 

12. 
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- tillfällig arbetskraft 
Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar 

Lönejustering 
och -premier 

2.400 

11.000 

1.soo 

J.soo 

8.soo 

9J.688 

26.09 

26.000 
Byggnadernas drift (f) 

Reparation och underhåll 
och byggnader av inventarier 

Undervisningsmateriel 
och redskap 

Elevbespisning (f) 
Till 

21. 

2J. 

28. 

29. 

70. 

landskapsstyrelsens d" .. 
·· . lspos1 tion 
Ovriga k t· 

16.000 

4.ooo 

7.7so 
1.000 

4.soo 

2.000 

onsum ionsutgifter 

Anskaffning av. inventarier 
och maskiner 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

01. Avlöningar (f) 

Grundlön 

10. 

1J. 

29. 

Övriga löner och arvoden 
- vaktmästare 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar 

Lönejustering 
och -premier 

Byggnadernas drift (f) 

Byggnadernas underhåll 

Övriga ko t · nsum ionsutgifter 

12 • LANDSKAPETS ÖVRIGA L .. 
AROANSTALTER 

JS. Landskapsunderst .. d åt o 

högskola (f) o Alands folk-

J6. Landskapsunderst .. d åt o 

läroverk (f) 
0 

Alands handels-

24.J24 

6.ooo 

7.soo 
7J2 

2.000 

4.ooo 

44.ss6 

57.256 

44.ss6 

8.ooo 

2.000 

2.700 

1.416.soo 

SJo.ooo 

J70.ooo I 
I 

26.12 
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J7. Landskapsunderstöd åt Ålands sommar
universitet (f) 

J8. Byggnadshjälp för Ålands folkhög
skola (r) 

80. Byggnadslån för Ålands folkhögskola 

1J. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDET 

JO. Landskapsunderstöd för avlönings
och driftsutgifter (f) 

J1. Extra landskapsunderstöd för grund
skolväsendet (f) 

J2. Byggnadshjälp för grundskolor (r) 

80. Amorteringslån för grundskolbyggna
der (r) 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

SO. Landskapsunderstöd åt Ålands hotell
och restaurangskola 

(r) 

S1. Landskapsandel och-understöd för med
borgar- och arbetarinstitut (f) 

S2. Lahdskapsunderstöd för studiecirkel
verksamhet (f) 

SJ. Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjds
förening r .• f. för skolverksamhet (f) 

1S. STUDIESTÖD 

SO. Studiepenning (f) 

S1. För övriga i landskapslagen om studie
stöd förutsatta utgifter (f) 

16. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

SO. Understödjande av ungdomsarbetet (f) 

S1. Understödjande av idrott och fysisk 
fostran (r) 

J6.soo 

100.000 

400.000 

13.630.000 

10.soo.000 

1JO.OOO 

2.000.000 

1.000.000 

1.346.soo 

84S.OOO 

400.000 

6.soo 

9S.OOO 

330.000 

1so.ooo 

180.000 

491.000 

116.000 

37S.OOO 
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17. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

50. Främjande av vetenskap, litteratur och 
konst samt understöd åt kulturella or
ganisationer (r) 

52. Understöd åt samfundet Finland - Sov
jetunionens Ålandsdistrikt 

54. Understöd åt Föreningen Norden 

Museibyrån. 

20. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

21. Fältarbeten 

22. Restaurerings-, forsknings- och in
venteringsarbeten 

2J. Underhåll och inlösen av gamla bygg
nader 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

JO. Understöd för 4 / mbk Pommerns underhåll 

21. ÅLANDS MUSEUM 

01. Avlöningar (f) 

Övriga löner och arvoden 

- konservatorarvoden 

- museivakter-städerskor 

- museipraktikanter 

Semesterersättningar och -premier 
Lönejustering 

40.000 

50.760 

15.ooo 

2.500 

10.800 

119.060 

26.17 

323.000 

J1o.ooo 

4.ooo 

9.ooo 

158.ooo 

70.000 

6s.ooo 

10.000 

J.ooo 

10.000 

JJ9.o6o 

119. 060 

10. Lokalutgifter (f) 150.000 

21. Referensbibliotek och komplettering 
av museiföremål JO.ooo 

22. Utställnings- och övrig museiverksamhet 20.000 

29. Övriga konsumtionsutgifter 6.ooo 

70. Anskaffning av inventarier och inredningar 14.ooo 

26 . 22 

ÅLANDS KONSTMUSEUM 22. 

01. Avlöningar (f) 

- Jl -

Övriga löner och arvoden 

_ intendentarvode 

- museivakt-städerska 

. och -premier Semesterersättningar 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) k 

t övrig museiver -21. Inköp av konst sam 
samhet 

.. . konsumtionsutgifter 29. Ovriga 

KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 2J. 

Avlöningar (f) 01 • 

12.000 

17. 940 

900 

3.000 

JJ.840 

10. Byggnadernas drift (f) b t (r) 
d h olls- och restaureringsar e en lJ. Un er a . 

. f"" ål och övrig Komplettering av musei orem 21. t 
museiverksamhe 

0.. . konsumtionsutgifter 29. vriga 

FORNMINNES OMRÅDE 24. BOMARSUNDS 

lJ. 
29. 

h ol.1.s och restaurerin Under a - · gsarbeten 

.. . konsumtionsutgifter Ovriga · 

Bibl.ioteksbyrån. 

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN JO. 

. f""r bibl.ioteksärenden 08. Delegationen o 

21 • Alandicasamlingen 

(r) 

22. 

29. 

JO. 

och föredragsverksamhet Utgifter för kurs-

.. . konsumtionsutgifter Ovriga 

d töd för kommunala biblioLandskapsun ers 
tek (f) 

dsbidrag åt bibliotek Byggna 

73.840 

JJ.840 

12.000 

25.000 

J.000 

458.ooo 

87.000 

10.000 

J50.000 

s.ooo 

J.000 

55.000 

50.000 

5.000 

48J.600 

1.000 

10.000 

J.000 

2.000 

450.000 

1.000 Jl. 
50. , t""d åt författare och Unders o ( f) 16.600 översättare r-



- 32 -

Huvudtitel 2 7 • 

CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- städerskelöner 

- semestervikarier 

- tillfällig arbetskraft 

- personligt lönetillägg 

Tillägg efter vissa år 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Fjärrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Semesterersättn· 
ingar och -premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 

28. Till 1 andskapsstyrelsens 
disposition 

29. Övriga k 
onsumtionsutgifter 

Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

JO. Landskapsunderstöd för .. 
kommunernas n· · . avlonande av 

aringsombudsmän (f) 

500.628 

439.110 

25.ooo 

6.ooo 

69.312 

1. 956 

57.500 

168.ooo 

56.ooo 

4.500 

1. 440 

65.ooo 

140.000 

1.534.446 

27 . 01 

.17.!.§18. 074 ----====== 
1.846.446 

1.534.446 

95.ooo 

130.000 

7.ooo 

80.000 

2.885.ooo 

10.000 I 
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40. Landskapsunderstöd för anlitande av konsult
företag, marknadsföring och andra åtgärder 
för främjande av näringslivet 

41. Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings
och rådgivningsverksamhet 

42. Räntestöd för utvecklingsområdeskrediter (f) 

43. Transportstöd inom utvecklingsområden (f) 

45. Understödjande av landsbygdens elektrifiering (r) 

46. För tryggande av sysselsättningen (f) 

100.000 

90.000 

500.000 

250.000 

150.000 

125.000 

47. Garantikredit för byggnadsverksamhet, in-
dustrier och vissa andra näringsgrenar (f) 40.000 

48. Fraktunderstöd för lantbruksförnödenheter 25.000 

49. Landskapsunderstöd för Ålandsutställningen år 1976 J0.000 

SO. Finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder 15.000 

51. Semesterpenning för småföretagare (r) 50.000 

52. Produktionsstöd (r) 700.000 

77. Investeringar för tryggande av sysseisättningen 500.000 

88. Aktieteckning i bolag (r) J00.000 

04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 1.J00.000 

JO. Landskapsunderstöd för samhällenas vatten
vårdsåtgärder (r) 

83. Lån för byggande av anläggningar för vatten
försörjning (r) 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- städerskelöner 

- extra arb~tskraft 

54.768 

139.416 

8.600 

12.000 

100.000 

1.200.000 

544.824 

303.784 



Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 
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Semesterersättningar 
och -premier 

Lönejustering 

10. Lokalutgifter (f) 

20. Resor (f) 

21. Främ · d 

37.ooo 

12.000 

12.500 

27.500 

303.7S4 

Jan e av sysselsätt . 
kraftens rörlighet (f) ningen och arbets-

25. Driftskostnader r· a 

or genomgci.ngsbostäderna 
29. Övriga konsumtionsutgifter 

07. YRKESVÄGLEDNINGEN 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Övriga löner h oc arvoden 

- extra arbetskraft 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar 

Lönejustering 

och -premier 

26. Av landskapslagen om 1 .. 
ledda utgifter (f) aroavtal föran-

29. Övriga k t onsum ionsutgifter 

OS. YRKESUTBILDNINGSRÅDET 

os. Sammanträdesarvoden 

25. Omskolningskurser (f) 

2s. 

34.944 

2.000 

11 • 100 

2.100 

3.ooo 

5.300 

5S.444 

:nformationsverksamhet 
atgärder till landsk o~h andra yrkesfrämjande 

apss yrelsens disposition 

27.06 

25.740 

4.500 

30.000 

79.944 

5S.444 

20.000 

1. 500 

J2o.ooo 

3.ooo 

300.000 

17.000 
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Jordbruksbyrån. 

10 . FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS
VERKSAMHET 

02. Avlöningskostnader enligt lagen om semester 
för lantbrukare (f) 

OS. Kostnader för lantbrukets semesternämnd 

21. Utgifter för lantbrukets instruktionsverksamhet 

22. Lokala fältförsök och demonstrationer 

23. Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser 
för jorddispositionslån (f) 

24. Inköp av lägenheter för jorddispositions
ändamål (r) 

JO. Landskapsunderstöd åt lantbruks- och skogs
nämnder (f) 

40. Landskapsunderstöd för torrläggningsarbeten (r) 

41. Utgifter för täckdikningskredit 

42. Utgifter för lantbrukets grundkredit (f) 

43. Utgifter för åkerreservering och av
trädelsevederlag (f) 

44. På grund av jorddispositionslagen beviljade 
nedsättningar och friår (f) 

45. Landskapsunderstöd för sänkning av vatten
drag samt vattenståndsregleringar (r) 

46. Mjölktransportunderstöd (f) 

47. Främjande av jordbruket samt häst-· och 
boskaps skötseln 

4S. Främjande av svin-, får- och fjäderfäskötseln 
samt pälsdjursuppfödningen 

49. Främjande av trädgårds- och biskötseln 

50. Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsför
eningar 

51. Landskapsunderstöd för 4-H verksamheten 

53. Landskapsunderstöd för bekämpning av husbocken 
och för främjande av bostadsbebyggelsen i av 
husbocken utsatta trakter (f) 

4.992.soo 

500.000 

12.000 

s.ooo 

2.soo 

100.000 

200.000 

25.000 

ss.ooo 

10.000 

130.000 

30.000 

30.000 

2.000 

600.000 

60.000 

25.000 

13.000 

ss.ooo 

45.000 

40.000 



54. 

83. 
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Ersättningar för skördeskador (r) 

Lån för torrläggningsarbeten (r) 

85. Jorddispositionslån (r) 

86. Amorteringslån för b 
f .. 1 . yggande av lager t 
or antbruksprodukter (r) u rymmen 

87. Lån för främjande 
husbocken utsatta av bostadsbebyggelsen i av 

trakter (r) 

11 • FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

01. Avlöningar (f) 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och 

- kanslihjälp 

arvoden 

- andel i lön för kosthållet 

- löner i arbetsavtalsförhållande 

- övriga arbets- h oc praktikantlöner 

- ersättning för väderjour 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Semesterersättningar h oc -premier 

Lönejustering 

lO. Byggnadernas drift (f) 

57.528 

22.584 

8.500 

8.300 

49.932 

43.200 

5.500 

8.300 

2.500 

7.ooo 

23.000 

236.344 

11. Underhåll av arbetsmaskiner och 
inventarier 

21. Driftsutgifter 

29 . Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 
och maskiner 

74. Byggande av personalbostäder vid Aol d 
söksstation (r) an s för-

27.10 

120.000 

30.000 

2.500.000 

200.000 

200.000 

1.327.344 

236.344 

23.000 

11. 000 

41.000 

14.ooo 

2.000 

1.000.000 

27. 12 - 37 -

12 . SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

01 . Avlöningar (f) 

Övriga löner och arvoden 

- förvaltararvode 8.860 

- löner i arbetsavtalsförhållande 99.000 

- semesterersättningar och -premier 2.900 

Lönejustering 11. 000 

Socialskyddsavgifter 11.700 

133.460 

10. Byggnadernas drift (f) 

11. Underhåll av maskiner och redskap 

13. Underhåll av byggnader och vägar 

21. Försäkringar (f) 

27. Övriga driftsutgifter (f) 

1. Utgifter för växtodlingen 87.000 

2. Husdjursutgifter 30.000 

3. Arrenden, hyror och maskiner m.m. 13.000 

4. Skogsbruket 3.000 

5. Reil$\l\ing av utfallsdike 11 • 1 00 

144.100 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av arbetsmaskiner och transport
redskap (r) 

74. Uppförande av plansilos 

Skogsbruks byrån 

15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

11. Underhåll och drift av maskiner och redskap (f) 

20. Resor (f) 

21. Forskningsverksamhet (f) 

369.860 

133.460 

.15. 300 

12.000 

10.000 

12.000 

144.100 

4.500 

25.000 

13.500 

641.000 

36.000 

54.ooo 

33.000 
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23 . Utbildning och skogskurser 

4o . Främjande av och tillsyn över den privata 
skogshushållningen 

4 1. Landskapsunderstöd för skogsförbättr.ings 
arbeten (r) 

70 .· Anskaffning av maskiner och redskap 

27 . 15 

59 . 000 

20 . 000 

300 . 000 

4 . ooo 

SJ . akogsförbättringsarbetenas förhandsfinansiering (f ) 5 . ooo 

S4 . Skogsförbättringslån (r) 130 . 000 

16 . PLANTSKOLORNA 

0 1. Avlöningar (f) 

29 . Övriga konsumtionsutgifter 

- Bränsle 
7 . 000 

- Driftskostnader 
31 . JOO 

- Underhåll 
J . ooo 

- Arrenden 
700 

42 . 000 

Fiskeribyrån. 

20 . FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

11. Underhåll och drift av · fiskefyrar 

21 . Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (r) 

22. Fiskeriundersökningar 

2J . Utgifter för insamling av primäruppgifter om 
fisket samt informationsverksamhet 

24 . Utgifter för undersökning av vattentäkter, 
avloppsverk och recipienter 

40 . Landskapets andel i skadeersättningar för för
säkrade fiskeredskap och fiskebåta~ (f) 

41 . Ränt e stöd för fiskerilån (r) 

42. Landskapsunderstöd till fond för fiskeri 
försäkringar 

152 . 000 

110 . 000 

42 . 000 

2 . 096 . 000 

10 . 000 

150 . 000 

90 . 000 

10 . 000 

6 . ooo 

270 . 000 

90.000 

10 . 000 

27 . 20 

4 J . 

SJ . 

- J 9 -

k d e rstöd fö r ma rknadsföring Land s apsun . 
s a mt tran sport av foderfisk 

.. . t d e rstöd för f i skerinä ringens Ovrig un 
f r ä mjan de 

Lå n f ö r fr äm jande a v fiskhush ållninge n (r) 

21. FISKODLINGEN 

01 . Avlöni ngar (f) 

_ Årsarvoden 

Övriga löner och arvode n 

- tillfällig personal 

Ålderstillägg 

Dyrortstillägg 

Jourersättningar 

Semesterersättningar och - premier 

Lönejustering 

Övriga konsumtionsutgifter 

t · och maskiner Anskaffning av inven arier 70 . 

Byrån för turistärenden . 

5 TURISMENS FRÄMJANDE 2 • 

21 . Undersökningar , informationsve rksamhet 
och klassificeringar 

40 . Turismens främjande 

20 . 544 

6 . ooo 

J . 000 

612 

5 . 000 

1.100 

J . 600 

J9 . S56 

41 . fo··r båttrafik i turismens Landskapsunderstöd 

42 . 

SJ . 

tjänst 

f ör byggande av småbåtshamnar Landskapsunderstöd 

0 
•• turismens främjande Amorteringslan for 

1. 000 .000 

60 . 000 

4 0 0 . 000 

120 . 656 

J9 . S56 

70 . 500 

10 . JOO 

7S5.ooo 

40 . 000 

JJ0 . 000 

40 . 000 

75 . 000 

J00 . 000 
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Mil.i övårdsbyrån. 

JO. MILJÖVÅRDEN 

08. Utgifter fo''r ·1· 0 

m-i Jövardsnämnden 

12. Underhåll av arbetsredskap och utrustning 

25. Av naturskyddsåtgärder f" l oran edda utgifter 

40. Utgifter för ersättning av älg- och o 

skador (f) radjurs-

41. Premier för d"d d 0 an e av rovdjur (f) 

74. Nybyggnader h oc grundförbättringar 

Huvudtitel 28. 

01 • CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar 

Grundlöner 

Årsarvoden 

Övriga löner och arvoden 

- tillfällig arbetskraft 

- städerskelöner 

ÅlderstiJ_lägg 

Dyrortstillägg 

Maskinskrivningstillägg 

Tillägg efter vissa år 

Semesterersättningar och 

Lönejustering 

10. Lokalutgiftrer (f) 

20. Resor (f) 

-premier 

(r) 

28J.548 

267.408 

18.000 

16.500 

120.000 

J1.000 

456 

11.500 

37.000 

JS.500 

863.912 

27.JO 

157.200 

7.000 

1.soo 

70.000 

25.000 

15.000 

JB.4oo 

~Q.!.~;n:.552 ------==== 
1.158.912 

863.912 

85.000 

120.000 

28.01 - 41 -

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Allmänna byrån. 

02. VÄGAR 

1J. Reparationer, underhåll och drift av byggnader 

15. Underhåll av landsvägar och bygdevägar (f) 

16. Upprensning av båtleder (r) 

17. Reparation och underhåll av bryggor (r) 

JO. Landskapsunderstöd för byggande och för
bättrande av kommunalvägar (r) 

J1. Landskapsunderstöd för underhåll av kommunal
vägar (f) 

J2. Landskapsunderstöd för förbättrande av väg
förhållandelll- i skärgården (r) 

50. Landskapsunderstöd för enskilda vägar (f) 

70. Anskaffning av inventarier och instrument 

74. Uppförande av servicebyggnader (r) 

77. Vägbyg~ads- och vägförbättringsarbeten på 
fasta Aland (r) 

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i 
skärgården (r) 

1. Vägar och bankar 

2. Färjfästen 

J. Broar 

OJ. LEMSTRÖMS KANAL 

01. Avlöningar (f) 

650.000 

300.000 

130.000 

1.080.000 

15.000 

75.000 

9.565.000 

150.000 

5.300.000 

150.000 

150.000 

240.000 

210.000 

25.000 

5.000 

15.000 

240.000 

2.000.000 

1.oso.000 

11J.64o 

63.640 



13. 
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Grundlöner 

Övriga löner och löneutgifter 

Semesterersättningar och -premier 

Lönejustering 

17.940 

38 . ooo 

2.000 

5.700 

63.640 
Reparation, underhåll 
och anläggningar och drift av byggnader 

Tekniska b 0 

yran och s.iötraf'ikbyrån. 
04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

2 1• Färjhållningen (f) 

22. Upprätthållande av trafik i 
skärgården (f) 

10. ARBETSMASKINER OCH ARBETSFORDON 

11. Underhåll av arbetsmaskiner och 
inventarier 

70. Anskaffning av maskiner (r) 

15. OLJESKADEBEKÄMPNINGEN 

25. Driftskostnader för 
oljeskyddsberedskap 

70. Anskaffning av 1 . 
o Jeskyddsutrustning (r) 

16. KATASTROFBEREDSKAPEN 

(f) 

28 .03 

50.000 

8.5so.ooo 

7.450.000 

1.100.000 

]80.000 

450.000 

330.000 

55.ooo 

50.000 

s.ooo 

70. Anskaffning av utrustning för 
katastrofberedskap (r) 

5. 000 

5.ooo 

Huvudtitel 29. 

01. UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN 

21. Ränteutgifter (f) 

Utgifternas totalbe lopp 

117.033 .5 63 

200.000 == ===== 
200.000 

200.000 

I 
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I motiveringen till såväl inkomst- som utgiftsmomenten har såsom 

tidigare uppgifterna om föreslaget anslag och eventuell ökning eller 

minskning angivits sålund~ att under momentrubriken längst till väns

ter antecknats den föreslagna inkomsten eller det föreslagna anslaget . 

Inom parentes under momentrubriken anges först anslaget i ordinarie 

årsstaten för år 1975, därefter ökningen eller minskningen av inkoms

ten eller anslaget jämfört med ordinarie årsstaten 1975 (således utan 

tilläggsbudgeter) Efter semikolon (alltjänt inom samma parentes) anges 

beloppet av hittillsvarande tilläggsbudgeteringar under året. 

Exempel: 

26.21.83 Restaurerings- forsknings- och inventeringsarbeten. 

65.000 (60.000 + 5 . 000; tb 40 . 000) 

Av dessa belopp anges sålunda 65.000 mark föreslaget 

anslag för 1976; 60.000 mark anger anslaget i 1975 års 

å rsstat utan tillägg; + 5.000 mark utvisar ökningen 

jämfört med ordinarie årsstaten och tb. 40.000 mark att hit

tills under år 1975 tilläggsbudgeterats på momentet 40.000 

mark. 

Under inkomstmomente~ har antecknats de be l opp som beräknas inflyta 

under år 1976. Beräkningarna har i en del fall gjorts på basen av 

bokslutet för å r 1974 och på vad som beräknas inflyta under år 1975, 

i andra fall enligt särskild kalkyl. 

11 .. 01. 01 

11.01.02 

11.01.03 

12.21.02 

11.SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR == == ==== ===== ===== == ===== ==== === ====== 
01. SKATTER OCH AVGIFTER 

Nöjesskatter. 

70 . 000 

Apoteksavgifter. 

300.000 

(54.000 + 16.000) 

(200.000 + 100.000) 

övriga skatter och avgifter av skattenatur. 

350.000 (250.000 + 100.000) 

12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ====== ============= ======= === 
21. LANDSTI NGET 

Landstingets kansli, diverse inkomster 

100 (100) 
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12 . 22 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

12,22.02 
Lagberedningen, diverse inkomster . 
3.000 

(3.000) 

12.22.03 
Avser inkomst från försäljning av bl.a. Ålands lagsamling~ 
Planeringsrådet och pTaneringsbyrån. 

L Kommunernas andel i regionplanekostnaderna. 
70.400 

2. Diverse inkomster 
(65.000 + 5.400) 

l. 000 

12.22.04 
(2.000 - l.000) 

Ekonomiska rådet, divers~ inkomster. 

12.23.02 

12.23.06 

12.23.08 

12.23 . 20 

12.23.22 

12.23.23 

200 c 2 0 0) 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

Polisinrättningens j Man ebamn 
inkomster. 

1. Stadens andel i kostnaderna 
fö~ polisinrättningen. 692.000 

(667.000 + 25.000) 
Ifrågavarande andel utgör stadens andel av kostnaderna 

för föregående år, i detta fall under år 1975. 

2. Avgifter för anlitande av rodmän samt diverse inkomster . 
3.000 

(3.000) 
3. Inkomster av hittegddsförsäljning. 

10.000 (10.000) 

4. Sjukförsäkringsersättningar. 

3.000 (2.000 + 1.000) 

Inkomster fr å n motorfordonsbyrån. 
225.000 

(140 . 500 + 84.500) 
Inkomstfördelningen framgår av sifferstaten. 

Sjukförsäkringsersättningar. 

40 . 000 (35.000 + 5.000) 

Ersättningar för kostnader i samband med uppgörande 
av byggnadsplaner . 

1.000 (l.OOO) 

Itikomster från tu~isthotellet. 

700 . 000 (550.000 + 150 . 000) 

Inkomst av by nads- och brandskyddsbyråns arbets
verksamhet . 

63.000 
(23 . 000 + 40.000) 

Jämför momenten 23 . 20 . 0l ·Och 23.20 . 95 . 
r 

I 

12.23.24 

12 . 23.25 . 

12.24.03 

12.H . 10 

12.25.11 

-45-

Inkomste~ av inspektionsuppgifter . 

(+5.000; tb 5 . 000) 
5.000 ° f " 

.. . komst fr å n de utgifter som pa ores Utgores av in 

momentet 23.25.23 

. k ·f·t (~omentet nytt) SJ. älvstyrelses ri . ,, TI~n~k~o~m~s~t~a~v~~'.:.::..''....:::..:::.L=--=-:-;::--:;-~~~ 1 .=. (+20.000) 
20.000 3 10 22 

. . . n en för momentet 2 . . Hänvisas till motiveri g 

F INANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅBE 24. 

Diverse itikomster. 

12 . 23 . 

20 000 (
2

0 . OOO) FÖRVALTNINGSOMRADE 
. OCH HÄLSOVARDSAVDELNINGENS 25.SOCIAL-

Alands centralsjukhus inkomster. 

1. Vårdavgifter · 

425.000 (425.000) 

f .. naturaförmåner. l. Ersätttiingar . or 

200.000 (140.000 + 60.000) 

3. Poliklinikavgifter . 

280.000 (260.000 + 20.000) 

4. Dive~se inkom~ter. 

150.000 (75.000 + 75.000) 

.f .oTkhälsoförbundet (Momentet 5 . Avgifter från nytt) 

130 . 000 (+130.000) l 
.. . f" de tjänster SJU use . kh t ger folkhä so-

Utgör ersattning or . • . omentet 12.25.10.1 .. 
·d· e ingatt i m förbundet och som ti igar • . • . .. in s-

. d l . i föregaende ars anlaggn g 6. Kommunernas an e ar 

och driftskostnader . 

1.800.000 

Undermomentets nummer 

(1.600.000 + 200.000) 

har ändrats. 

· · s inkomster· Ålätid~ cetit~al~anatorium 

T. Vårdavgifter 

100 . 000 (100 . 000) 

f ör nat~raförmåner z. · Ersättningar 

40.000 

3. Diverse itikomster. 

17 . 000 

(35.000 + 5.000) 

(15.000 + 2.000) 

I 

I 

I 

I 
11 

I 



12.25 .12 

12.26 . 02 

12.26.03 

12.26 . 04 

12 . 26.05 

12.26.06 

-46-
12.25 

. i,o;ri;ric;:;-,;:;:;:-nas andelar i föregående års ·"1: • ·y,r 

anläggnings- och driftskostnader. 

825 . 000 (750.000 + 75.000) 

Ål·a·n·ds· b tu erkuloshyr å s inkomster . 

l. Kommunern·as andelar i föreg å ende år s 

anläggnings- och driftskostnader. 

100 . 000 (65 . 000 + 35 . 000) 

26. UTBILDNINGSAVDELNI NGENS FÖRVALTNI NGSOMRÅDE 

Kommunernas· andelar i k ostnaderna för skolförvaltninge~ . 
63.000 (50.600 + 12.400) 

Ålands ly'ceums inkomster. 

l. Elevavgifter. 

10.000 (500 + 9.500) 

Inkomsten beroende av antalet friel~ver. 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

8.000 (8.000) 

3 · Hyror för uthyrda lokaliteter . (Rubriken and rad) 

100.000 (30 . 000 + 70.000) 

Inkomsten avser den hyra som inflyter från av skolan 

uthyrda lokaliteter t1· 11 b l.a. Mariehamns stad. 

Ålands sjöfartsläroverks inkomster 

1. Kursavgifter 

100 (1 . 000 - 900) 

På momentet föres inkomst av eventuella tillfälliga 

kurser. 

2 · Vederlag för naturaförma0 ·ner· ·sa·m·t _ diverse inkomster. 

1. 300 (1. 300) 

Aland~ tekniska skola~ inkom~t~r. 
1. Elevavgifter. 

9.000 (9.000) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

3.300 

Ålands sjömansskolas 

1. Elevavgifter 

115.000 

(2.800 + 500) 

inkomster. 

(128.800 - 13.800) 

2. Vederlag för f _ natura örmåner samt diverse inkomster 

25.000 (4 . 000 + 21.000) 

Beräknad inkomst. 

12.26.07 

12.26.08 

12.26.09 

-4 7-

Ålands yrke~s k_alas inköms ter. 

1. Termins- och kursavgifter 
(3 .3 00 + 700) 

4 . 000 
2.Ink@mster av bespisningen. 

16 .4 00 
(14.250 + 2 . 150) 

3. Inkomster av arbetsverksamheten 
(85.000 - 15.000) 

12 . 26 

70.000 
4. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster . 

12.000 (9.000 + 3.000) 

5. Inkomster från Ålands handels~kola 
45 . 000 (41.000 + 4.000) 

6. Inkomster från elevinternatet 
(52.440 + 6.560) 

59.000 
7. Inkomster från utomåländska kommuner(Rubriken ändrad) 

(25 . 000 + 50 . 000) 
75.000 
Rubriken ändrad för att,,1motsvara verkliga förhållandet. 

Enligt lagen om yrkesundervisningsanstalter (FFS 591/73) 

skall elev från icke medlemskommun erlägga de verkliga 
kostnaderna uträknat per elev med avdrag av vissa inkomster 

och landskapsbidrag. 
8. Inkomster från Backaskolan 

3 . 000 (3.000) 
9. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostnader. 

300.000 (259.000 + 41.000) 

Ålands lantmannaskolas inkomster 

1. Kursavgifter 

1. 000 
(1 _000) 

2 . Vederlag för naturaf brm åner samt diverse inkomster. 

23.000 (5 . 100 + 17.900) 

Ålands husmodersskolas inkomster 

1. Elevavgifter 

1. 600 
(1 . 500 + 100) 

2. Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster. 

12.000 
(11. 200 + 800) 

12 .2 6.10 
Hyresvederlag samt diverse inkomster från hemslöjds

undervisningen. 

1. 250 (1. 250) 

12.26.21 Ålands museums inkomster. 

5.000 
(~.200 + 1.800) 



12.26.22 

12 . 26.23 

12.26.24 

12.27.02 

12.27.03 

12.27.10 

12.27 . 11 
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Alands konstmuseums inkomster. 

1. 600 (1. 600) 

Inkomster från Kastelholms fornminnesomr·åde. 

35 . oo'o (20.000 + 15.000) 

Inkomster från Bomarsunds fornminnesområde 

33.000 (27.000 + 6 . 000) 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINSOMRADE 

Inkomster av föl:;äljning av aktier. 

5.000 (1.000 + 4.000) 

Hyresinkoms tetfrån mot tagnings bostäder 

30.000 (79.000 - 49.000) 

Jordbruksbyråns inkomster 

l. Köpeskillingar från försålda jorddispositions

lägenheter 

10.000 (10.0~0) 

2. Diverse inkomster 

5.000 (5.000) 

På momentet föres avgifterna för jordbruksbyråns 

byggnads rådgivning. 

Alands försökSstations inkomster 

l. Inkomst från försäljni n g av produkter 

28.000 (18.000 + 10.000) 

12.26 

2. Vederlag för naturaförmåner ·samt diverse inkomster. 

9.000 (7.000 + 2.000) 

12. 2 7 .12 ·skollägenheten J omal a gårds inkomster 

280.250 (232.170 + 48.080) 

12.27.15 Skogsbruksbyråns inkomster 

1. Inkomster från arbetsmaskiner 

30.000 (30.000) 

2 . Ersättning för skogshushållningsplaner 

500 (500) 

3 . Vederlag för naturaförmåner samt diverse inkomster 

5 . 000 (4.200 + 800) 

12.27.16 Plants~oldrnas inkdmster 

80 . 000 (72 . 000 + 8.000) 

12 . 27.20 

12 . 27.21 

12.27.22 

12.28.01 

12.28.02 

12.28.03 

12.28.04 

12 . 28 . 05 

~49-

FiskeYibyråns inkomster 

1. Avgifter för fiskekorto 

1.000 (1 . 000) 

2 . Inkomster av undersökningar 

500 (500) 

3. Kommunernas andelar i kostnader för anläggning 

av fiskehamnar (Momentet nytt) 

10.000 (+10.000) 
Under år 1976 väntas inkomster inflyta för rubricerade ändamål. 
Miljövårdsbyråns inkomster 

12 . 27 

1. Inkomst av hj ortdjursl icenser. (Undermomentet nytt) 

29.000 (+29.000) 

2 . Diverse inkomster. (Rubriken ändrad) 

4.000 (11 . 670 - 7 . 670] 

På detta moment har tidigare förts inkomster av bl.a. 

hjortdjurslicenser, som givits eget undermoment. 

Diverse inkomster 

1.000 (1 . 000) 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

Hyror och diverse inkomster 

30.000 (26.500 + 3 . 500) 

Kommunernas andel i bygdevägar 

1. FöY byggande av bygdevägar 

15.000 (11.500 + 3.500) 

2. För underhåll av bygdevägar 

300.000 (160.000 + 140.000) 

Tekniska byråns inkomster 

l. Inkomster från fäYjtrafik 

80.000 (70 . 000 + 10.000) 

2. Arvoden och diverse inkomster 

100.000 (8.200 + 91.800) 

p f momentet föres inkomsterna av caferörelse på 

m/s Tre Måsar, som numera\ bedrives i landskapets 

regi. 

Inkomster av oljeskydd 

40.000 (40 . 000) 

Hyror och diverse inkomster från Lemströms kanal 

3 . 500 (3 . 120 + 380) 

I I 

I 

I 



13 . 01.01 

13.01.02 

13 . 02.01 

14.01.0l 

14 . 01.02 
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l~~INKQMSTER AV LAN --------=========== 

01. RÄNTEINKOMSTER 

Räntor på lån . 

1.600.000 
(l . 300.000 + 300 . 000) 

Premier fo··r 1 andskap~garantier 
5.000 

02.ATERBETALADE LAN 

Avkortningar på lån 

2.400 . 000 

(5.000) 

(2.400.000) 

~~==EI~~~SI&RINGSINKOMSTER ---------======== 

01. AVRÄKNINGS- OCH FI NANSIERINGSI NKOMSTER 

Ränteinkomster. 

1. 000 (1. 000) 

Förskott på stat 1. f - sans ag ör skattefinansiell 
utjämning . 

104,254.563 (91.278 . 582 + 12. 975.981 tb 1.327.150 

tb 8 . 542.480 

tb 2.230 . 300) 

13 . 0l 

21. 01. 01. 

21.01.20 

21.02 . 01. 

21.02.10 

21.02.20 

21.02.29 

21.02 . 70 

I 21.03.21 

21.03.22 
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lJ T r, I F T E R 

n==~~~IJ~J]~~~I 

01. LANDSTINGSMÄNNEN 

Arvoden (f) . 

550.000 (500.000 + 50 . 000) 

21. 01. 

Landstingsmännens arvoden har beräknats för 120 sessions

dagar och för utöver sessionsdagarna förekommande utskotts

arbete . Anslaget innefattar även semesterpremie för lands

t iJWmännen. 

Resor (f) . 

100 . 000 (100.000) 

02 . LANDSTI NGETS KANSLI 

Avlöningar (f). 

204.045 (177.472 + 26.573) 

ökningen föranleds främst av allmänna lönejusteringar . 

På grund av ökade st ä dytor och ökat antal utskottssam

manträden har anslaget för städning höjts. 

Lokalutgifter (f). 

35 . 000 

Resor (f). 

2.000 

(35.000) 

(2.000) 

övriga konsumtionsutgifter (f). 

27 .000 (22.000 + 5.000) 

ökningen för a nleds av allmänna kostnadsstegringar och 

ökat antal framställnin gar. 

Anskaffning av inventarier. 

5.000 (5.000) 

Anslaget avser icke-sn e cificerade anskaffningar. 

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

Revisionskostnader (f). 

35.000 ( 3 5.000) 

Expertutl å tanden. 

2.000 (1.000 + 1.000) 

Ansla get h a r under en följd av å r varit oförändrat. För 

att kunna utny ttjas för avsett ä ndamål förutsättes en höj

ning av dets a mma . 

. I 
I 1 



-52-

21.03 . 27 Nordiskt samarbete (f) . 
21.03 

8.000 (8.000) 

21.03.28 Dispositionsmedel . 

40
· 000 (12 . 000 + 28.000) 

Momentet påfares utgifterna far landstingsmännens 

lagsamling, kostnader far landstingets m tt -
.. o agn1ngar 

o~h gastande besaksgrupper. Under år 1976 väntas be-

sok bl . a. av en riksdagsdelegat1"on . 
Medel föreslås 

under momentet även far nytryck av festskrifterna a-
ver självstyrelsens 25- och so ao - b"l - rs JU i eum. 

22 . 01.01 

22 . 01.02 

22 . 01.20 

22 . 01.29 

22 . 02 . 01 

[ 
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~~==k6~~~~6~~~IX~~k~~~ 

01 . LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

Avlaningar (f) . 

139 . 511 (106.216 + 33 . 295) 

ökningen faranleds av allmänna lanejusteringar . 

Ledamaternas arvoden (f). 

380.000 (310.000 + 70 . 000) 

ökningen faranleds av allmänna lanejusteringar . 

Resor (f) . 

47 . 000 (40 . 000 + 7.000) . 

ökningen faranleds av allmänna kostnadsstegringar . 

övriga konsumtionsutgifter (f). 

6 . 000 (S . 640 + 360) 

Anslaget inrymmer bl . a . lantrådets hyresvederlag . 

02 . LAGBEREDNINGEN 

Avlaningar (f). 

240.978 (190.013 + 50.965) 

22 . 01 

Med beaktande av lagberedningschefens långa tjänst

garing inom landskapsfarvaltningen och därvid främst 

såsom ansvarig far landskapets lagstiftningsarbete 

fareslås att lagberedningschefen räknat från 1.1.1976 

skulle erhålla ett personligt lanetillägg om en lane

klass, sålunda att hans avlaning skulle utgå enligt 

laneklass B 5, varvid han skulle jämfaras med lagstift

ningsdirektar i riket. Om en hajning av laneklassen far 

lagberedningschefen har Alandsdelegationens utlåtande 

inbegärts v~ren 1975.Det slutliga utlåtandet har dock 

ännu inte erhållits.Motiveringarna far en hajning av lane

klassen anser landskapsstyrelsen dock så vägande att 

den nya laneklassen fareslås tillämpad från ovansagda 

datum oavsett att Alandsdelegationens utlåtande inte 

farefinnes . 

ökningen faranleds i avrigt av allmänna lanejusteringar. 

På grund av att revisionen av självstyrelselagen medfar 

ett avsevärt merarbete far lagberedningen har under ~omen

tet även under år 1976 upptagits ett 51 . 000 mk stort 

anslag far extra arbetskraft . 



22.02.08 

22.02.19 

22.02.20 

22.02.29 

22.02.01 

22.03.04 

22.03.08 

22.03.10 

22.03.20 

22.03.21 
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22.02 

Kommitteer (f). 

45.000 

På momentet föres 

och de kommitteer 

olika lagar. 

( 3 5 . 0 0 0 + l ·O . 0 0 0 ) 

arvodena för laggranskningsnämnden 

som tillsättes för beredning av 

Tryckningskostnader (f). 

60.000 (30.000 + 30.000) 

Från år 1974 reserverat anslag 25.000 mk för kostna 

derna för utgivandet av en ny upplaga av Ålands lag

samling har visat sig vara för litet för att täcka de 

verkliga kostnaderna, varför anslaget föreslås höjt 

till 60.000 mk. Lagsamlingen väntas utkomma vid års

skiftet 1975 - 1976. 

Resor (f). 

3.000 (3.000) 

övriga konsumtionsutgifter (f). 

5.000 (3.000 + 2.000) 

ökningen är avsedd att möjliggöra en nödvändig komp

lettering av lagberedningens juridiska litteratur. 

03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Avlöningar (f). 

110.989 (91.272 + 19.717) 

ökningen föranleds av allma"nna l" · · oneJUSter1ngar. 

Socialskyddsavgifter (f). 

11.470 (9.000 + 2.470) 

Utgör lagstadgad avgift. 

Sammanträdesarvoden (f). 

23.000 (20.000 + 3.000) 

Anslaget beräknat enligt gällande grunder för rese

ersättningar och arvoden. 

Lokalutgifter (f). 

7.000 (7.000) 

Resor (f). 

10.000 (10.000) 

Utredningar. 

32.000 (12.000 + 20.000) 

Då momentet innefattar även tidigare momentet 22.03.22 

Inventeringar och grundläggande undersökningar, utgör 

den absoluta ökningen endast 500 mk. Under momentet har 
'-

(22.03.22) 

22.03.23 

22.02.28 

22.03.29 

22.02.70 

22.04.01 

( 22.04.04) 

22.04.08 

22.04.10 

22.04.20 
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reserverats medel för extra arbetskraft 

för utredningsuppdrag. 

Inventeringar och grundläggande undersökningar. 
(19.500 - 19.500) 

Momentet utgår. Jämför föregående moment. 

Avgift till centralförbundet. 
5.821 (4.500 + 1.321) 

Föranleds av höjd medlemsavgift. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

2.000 (2.000) 

Avser diverse oförutsedda kostnader. 

övriga konsumtionsutgifter (f). 
7.000 (6.000 + 1.000) 

22. 0 3 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier : 

2.000 (2.000) 

Avser mindre anskaffningar. 

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

Avlöningar (f). 

85.147 ' (61.240 + 23.907) 

ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Socialskyddsavgifter (f). 
(7.000 - 7.000) 

Momentet utgår. Utgifterna ingår i momentet 

24.03.04. 

Sammanträdesarvoden (f). 
35.000 (22.000 + 13.000) 

ökningen föranleds av att antalet sammanträden 

kommer att öka under år 1976. 

Lokalutgifter (f)~ 

14.000 (14.000) 

Resor (f). 
12.000 (8.000 + 4.000) 

ökningen föranleds av att antalet sammanträden 

beräknas öka på grund av ökad aktivitet från rå-

dets sida. Bl.a. avser rådet att företa en kommun

runda för att samla impulser till utvecklingsprogr:im-

met. 



22.04.21 

22.04.28 

22.04.29 

(2 2 ' 0 4' 7 0) 

22.05.01 

22.05.08 

22.05.21 

22 . 05.27 

22.05.28 

Utredningar 

25.000 
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(25 . 000) 

Anslaget avser att möjliggöra bl.a . utredningar 

22.04 

om utvecklandet av den regionala statistiken, under

sökningar rnn det åländska jordbrukets och fiskets 

finansierings- och lönsamhetsstruktur samt uppfölj

ning av turistundersökningen. Anslaget kommer att 

användas enligt program som fastställes av landskaps

styrelsen. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

10.000 (1.000 + 9.000) 

ökningen avses främst för rådets anlitande av konsul

ter. 

övriga konsumtionsutgifter (f) . 

~.000 (1.000 + 2.000) 

Under år 1976 förväntas ökade utgifter för bl.a. 

fotokopiering och facklitteratur. 

Anskaffning av inventarier. 

(3.000 - 3.000) 

Momentet utgår, då för inventarieanskaffningarna 

finnes ett gemensamt moment 24.03.70. 

OS. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Kostnader för kontaktman i Helsingfors. 

10.000 (9.000 + 1.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Kommitteer och sakkunniga (f). 

60.000 (50.000 + 10.000) 

Anslaget beräknat på basen av motsvarande utgifter 

år 1974 och de 8 första månaderna under år 1975 . 

Utgifter för inventering och räkenskapsgranskning (f). 

13.000 (11.000 + 2.000). 

ökningen föranleds av allmänna arvodesjusteringar . 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. 

Nordiskt samarbete (f). 

8.000 

Dispositionsmedel . 

45 . 000 

(8 . 000) 

(35 .0 00 + 10 . 00 0 ) 

ökningen föranl e ds av ök a t antal besök av offic i ell na tur . 

I 
1 

22.05.95 
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22.05 
Oförutsedda utgifter. 

25.000 
(25.000) 



23. 01. 01. 

23.01.10 

23.01.20 

23.01.21 

23.01.29 

23.02.01 

23.02.02 

23.02.04 
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Z~~KANSLIAYDELNINGENS _föRVALTNINGSOMRADE 
---~-------------------================= 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (f). 

582.951 (446.650 + 136.301) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar och 
gropj us teringar. 

LokaTutgifter (f). 

20.000 (20.000) 

Resor (f). 

7.000 (7. 000) 

Utgifter för förande av kortregister över personer 
m:ed åländsk hem:bygdsrätt. 

4.000 (3.350 + 650; tb 650) 

ökningen föranleds av justering verkställd redan 
under år 1975. 

övriga konsumtionsutgifter (f). 
4.000 (4.000) 

Allmänna hyr ån. 

02. POLIS INRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

Avlöningar (f). 

2.163.402 (1.761.046 + 402.356) 

Då proportionen mellan antalet äldre och yngre 

poliskonstapelbefattningar icke motsvarar gängse 

förhållanden vid polisinrättningarna i riket före

slås att tre yngre konstapelbefattningar ändras 
till äldre. 

På grund av nyanställningarna av personal åren 

1973 och 1974 har landskapsstyrelsen inte ansett 

sig kunna bifalla till en ökning av extra konsta

plar för sommarmånaderna från 8 till 10. 

Beklädnadsbidrag. 

10.000 (10. 000) 

Socialskydd~avgifter (f). 

190.000 (145.000 + 45.000) 

Avgifterna, som är lagstadgade, har höjts under år 
1975 . 

23.02 . 22 

23.01 

23.02.25 

23.02.28 

23.02.29 

23.02.70 

23.02.71 
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Utrustning (f). 

6.750 (11.500 - 4.750) 

Avser bl.a. inköp av pistoler och underhåll av 

grodmansutrustningen. 

Drift och underhåll av motorfordon 

45.000 (40.000 + 5.000) 

På grund av allmänna Kostnadsstegringar har 

anslaget höjts. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

30 . 000 (30.000) 

23,02 

På momentet föres kostnaderna för vidarebeford

ran av personer, som utvisats från Sverige. 

övriga konsumtionsutgifter. 

30.000 (21. 500 + 8. 500) 

Med beaktande av utgifterna under år 1974 och hit

tills under år 1975 har anslaget ökats till 30.000. 

Anskaffning av inventarier. 

1.000 (3.600 - 2.600) 

För anskaffning av en mindre skrivmaskin 

föreslås 1.000 mk. 

Anskaffning av motorfordon (.!:.2_. (momentet nytt) 

40. 000 (+ 40.000) 

Polisinrättningen förfogar f.n. över 2 st. transit

bilar för ordningsavdelningen och en personbil för 

brottmålsavdelningen. Den ena av ordningsavdelningens 

bilar är medkörd över 140.000 km och i sådant skick 

att den bör bytas ut. För utbyte av denna bil före

slås 40.000 mark. 

03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGS 

UPPGIFTER. 

I sitt förslag till budget för Jomala länsmansdistrikt 

för år 1976 har distriktets länsman berört önskvärdhe

ten av en omorganisation av distriktindelningen på 

fasta Åland och för sin del föreslagit en omorganisa

tion från årsskiftet 1975 -1976 då Sunds länsmansdistrikt 

erhåller nya, tidsenliga och rymliga lokaliteter. Som en 

första åtgärd skulle förberedas en sammanslagning av 

Jomala och Sunds länsmansdistrikt. över förslaget har 

länsstyrelsen i yttrande ställt sig avböjande 
med hänvisning till gällande överenskommelse-



23.03.01 

23.03.02 

23.03.10 

23.03.20 

23.03.22 

(23.03.23) 

23.03.25 
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förordning och till att en omorganisation icke kan 

ske genom ett budgetbeslut. Länsstyrelsen framhåller 

att ingenting nytt inträffat i sammanslagningfrågan, 

sedan möjligheterna till sammanslagning utreddes för 

några år sedan, och att frågan därför lämnats beroende. 

Landskapsstyrelsen finner för sin del att många omst~n

digheter talar för en omorganisation och har för avsikt 
-< 

att med länsstyrelsen ta upp frågan om ändringar i gäl-

lande överenskommelseförordning, varigenom en rationell 

och ändamålsenlig organisation vid polisförvaltningen 

i landskapet skulle kunna genomföras. Genom en samman

slagning av nämnda länsmansdistrikt . skulle betydande 

inbesparingar kunna ske. 

Avlöningar (f). 

1.377.674 0 (1.120 .952 + 256.722) 
blalingen föranleds av savål grop- som allmänna lönejusteringar. 
Beklädnadshidrag. 

4.500 (4.500) 

Lokalutgifter (f). (momentet nytt) 

76.500 (+76.500) 

För Sunds länsmansdistrikt har landskapsstyrelsen 

upphyrt nya lokaliteter i Godby. För distriktet har 
. 24 2 0 2 .. reserverats inalles 3 m , varav 5 m anses utgora 

länsstyrelsens andel. 

Resor (f). 

25.000 (20.000 + 5 . 000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Utrustning (f). 

3 . 500 ( 4 . 0 0 0 - S0 r. ) 

För komplettering av polisernas beväpning föreslås 

3.500 mark . 

För rörlig trafikövervakning (f). 

(4.000 - 4.000) 

Momentet utgår , då övervakningen handhas av ordnings

polisen. 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon . 

40.000 (31. 000 + 9. 000) 

Momentet påföres även kostnader för drift och under

håll av landskapets polisbåt. 

23.03.27 

23.03.28 

23.03.29 

23.03.70 

(2 3. 0 3. 71) 

23.06.01 

23.06.10 

23.06.22 

23.06.29 
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23.03 

För polishäkten och vaktkontor (f) ·(Rubriken ändrad). 

130.000 (SO. 000 + 80 .. 000) 

För att förbättra förhållandena för anhållna,. som 

väntar på rättegång och hittills förvarats i rann

sakn1ngshäktet i Kastelholm, har landskapsstyrelsen 

upphyrt ändamålsenliga lokaliteter i Godby i anslut

ning till Sunds länsmansdistrikts lokaliteter. De för 

häktet upphyrda lokaliteterna omfattar sammanlagt 

210 m2 varav 54 m2 utgöres av en bostadslägenhet. 
Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag . 
Till landskapsstyrelsens disposition. 

23.000 (23.000) 

övriga konsumtionsutgifter. 

25.000 (14.000 + 11.000) 

Anslaget beräknat på basen av tidigare utgifter. 

Anskaffning av inventarier 

8.500 (8.000 + 500) 

För anskaffning av inventarier till de nya polis

lokaliteterna i Godby föreslås 5 .000 mark. För 1 st. 

skrivmaskin till Jomala länsmansdistrikt och komplet

tering av kansliinventarierna föreslås 3.500 ~"rk. 

Arisk~ffriirig av ny polisbil. 

Momentet utgår. 

06 MOTORFORDONSBYRÅN 

Avlöningar (f). 

248.042 

(20 . 000 - 20 .DO O) 

(180.884 + 67.158) 

ökningen föl!alikd5 av såväl grop- som allmänna löne

justeringar. 

Lokalutgifter (f). 

26.000 (25.000 + 1.000) 

Momentet innefattar även elströmskostnader. 

Anskaffning av registerbrickor (f). 

20.000 (20.000) 

övriga konsumtionsutgifter. 

20.000 (14.000 + 6.000) 

En ändring i besiktningssystemet från 1.9.1975 medför 

behov av ökat antal blanketter, v1lket i sin tur leder 
till stegrade tryckningskostnader. På momentet föres 



23.06.70 

23.08.05 

23.08.06 

23.08 . 07 

23.08.21 

23.08.22 

23.10.21 

23.10.22 
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även service och underhåll av bromsprovare , 

lyft och kontorsmaskiner . 

Anskaffning av inventarier. 

2.100 (1. 050 + 1. 050) 

För anskaffning av ett kartotekskåp för förvaring 

av kortregister föreslås 1.700 mark och för en ny 

ljusmätare 400 mark . 

08. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

Pensioner (f). 

5.000.000 (3 . 650.000 + 1.350.000) 

Stegringen föranleds av höjda pensioner och ökat 

antal pensionstagare . 

Familjepensioner (f). 

500.000 (350 . 000 + 150 . 000) 

ökningen föranleds av ökat antal pensionstagare 

och höjda pensionsbelopp . 

övriga pensionsutgifter (f). 

180.000 (90.000 + 90.000) 

På momentet föres lagstadgade KAPL-premier. Ut

giften är beroende av i vilken utsträckning an

ställts personal i kortvariga arbetsförhållanden. 

Olycksfallsförsäkringspremier (f). 

190.000 (190.000) 

Hälso~, läkar- och sjukvård (f) .. 

60.000 (60.000) 

Administrativa byrån . 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

Tjänstemännens utbildning (f). 

25.000 (25.000) 

Utgifter för informationsverksamhet. 

54.000 (10 . 000 + 44.000) 

För en populär skrift rörande självstyrelsens 

historia föreslås 39.000 mark. Skriften skall 

säljas under Ålands utställningen 1976 . Inkoms

terna beräknas und e r år 1976 till 20.000 mark . 

23.06 

Av anslaget för·eslås även 5 . 000 mark för bekostan

de av en informationskampanj för höjand e av trafik

säkerheten , däribl and a nvändninge n av bilbälte. 

23 . 10.30 

23.10.29 

23.11.21 

23.11.31 

23.20 . 01 

23.20.22 

23.20.30 

23 . 20 . 31 

(23.20.32) 

I 
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Kommunal upplysningsverksamhet. 23 . 10. 

2 . 500 (2 . 500) 

övriga konsumtionsutgifter (momentet nytt). 

5.000 (+5.000) 

På momentet förses bl.a. de finska och riks

svenska pressklipp som beställts av landskaps

styrelsen. Genom detta nya moment avlastas momen

tet 24.03 .29 en del utgifter. 

Il. LANDSTI NGSVAL 

Utgifter för landstingsval 

(25.000 - 25 . 000; tb 1.500) 

Momentet kvarstår utan anslag. 

Landskapets andel av valnämndernas utgifter. 

(15 . 000 - 15.000) 

Samma motivering som för föregående moment. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

Avlöningar (f) . 

51. 000 (22 . 000 + 29.000) 

Anslaget hänför sig till den reparationsverksamhet 

som byggnadsbyrån begynte under år 1974 och som 

utvid~a s under år 1976 med en arbetsavtalsanställd. 

På inkomstsidan har motsvarande inkomst upptagits. 

Utvecklande av byggnadsbestämmelser och - anvisningar. 

3.000 (3.000) 

Landskapsandel för avlönande av byggnadsinspektörer (f) 

80.000 (75.000.+ 5 . 000) (Rubriken ändrad). 

Höjningen motiveras av ökade understöd på grund av 

allmänna lönestegringar . 

Byggnadsplanläggning (f) . 

10.000 (10 . 000) 

Landskapets andel i kostnaderna för regionplanläggning(f) 

(tb 58.480) 

Momentet utgår, då regionplaneutgifterna upptas under 

kapitel 22.03. 



23.20.95 

23.21.21 

23.21.30 

23.21.83 

23 .2 2.01 

23.22.10 
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23.20 

Byggnads-och brandskyddsby'råns arbetsverskamhet (f) . 

(momentet nytt) 
12.000 (+12 . 000) 

Anslaget hänför sig till byråns självbärande arbetsverk
samhet. (Jämför 23.20.01) 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Av landskapslagen om hostadsproduktion föranledda 
kostnader 

9 . 000 (9 . 000) 

Räntestöd för kommunernas j ordinköp;~ (f). 
27.000 (27.000) 

Föreslås att räntestöd för markköp skulle få beviljas 

på krediter om sammanlagt högst 400.000 mark. Ränte

gottgörelsen bestämmes enligt de grunder, som angavs 
i årsstaten för år 1974. 

Bostadslån (r). 

8.600.000 (7.500.000 + 1.100.000) 

Bostadslåneanslaget för år 1976 föreslås främst 

använt för byggande av egnahemshus och mindre 

lägenheter i våningshus. Vidare föreslås att lån 

skall ges för byggande av bostäder för pensionärer 

och för hyresbostäder för studera~de. 

För att öka planmässigheten i bostadsproduktionen 

föreslås att år 1976 skulle få fattas förhandsbeslut 

om bostadslån för åren 1977 och 1978 till ett högsta 

belopp om 1.000.000 mark för ettvart år. 

22 . ÅLANDS TURISTHOTELL 

Avlöningar (f). 

110.556 (87.088 + 23 . 468) 

Ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar 

och ökade beredskaps-, övertids- , kvälls-, natt
och helgersättningar . 

Fastighetens uppvärmning (f). 

250.000 (220 . 000 + 30.000) 

Kostnaderna för uppvärmning blir i hög grad beroende 
av vinterns stränghet. 

23.22.11 

23 . 22 . 12 

23 . 22 . 21 

23.22 . 29 

23.22.70 

23 . 25 . 23 

23.25 .29 

23.25.30 
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Fastighetens övriga drift (f) . 

15 . 000 (15 . 000) 

Reparation och underhåll . 
80.000 (S0.000 + 30.000) 

Avser turisthotellets normala årsunderhåll samt 

anordnande av skyddsstängsel runt hotellets sim

bassänger . 

Brandförsäkring (f) . 

20 . 000 (17 . 500 + 2.500) 
ökningen föranleds av höjda försäkringsvärden. 
övriga konsumtionsutgifter. 

5.000 (5 . 000) 

Anskaffning av maskiner och inventarier . 

10 . 000 (10.000 ; tb 37.500) 

För icke specificerade anskaffningar för e slås 

10 . 000 mark . 

25 BRANDVÄSENDET 

Inspektion av anläggningar :f ) . (Momentet nytt). 

5.ooo (+5.ooo; tb 5. ooo) 
Anslaget ändrat till förslagsanslag.(Jmfr. tb I) · 

Utgifte r för brandväsendet (f). 

20 . 000 (24.000 - 4.000) 

Anslaget kan minskas då bl . a . en del av utgifterna 

kommer att inrymmas i momentet 23.25. 30. 

Landskapsunderstöd enligt lagen om brand

räddnirigsväsendet (f) . (Rubriken ändrad). 

35.000 (5 . 000 + 30.000) 

och 

En ny lag om brand- och räddningsväsendet som träder 

i kraft den 1 januari 1976 möjliggör för kommunerna 

att enligt bärkraftsklass erhå lla landskapsandel för 

anläggnings- och driftskostnaderna för kretsalarme-

ringscentral . 

23.22 

I 

11 -
~ -.--

I 

'I 

Il 

il 

I 

Il I 

I 

1 

. 

i 

I I 
Il,) I 



24.01.01 
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~~==EI~~~~~YQ~k~I~~~~~=EQBY~kI~I~~~Q~BäQ~ 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (f). 
492.234 (361.316 + 130.918) 

Bestämmandet av de olika tjänstemännens och arbetstagar

nas avlöning och pensioner har hittills handlagts av kans

liavdelningen till den del det gällt löneklasser och andra 

grunder för avlöningarna. Arbetet har emellertid ökat ef

terhand. Landskapsstyrelsen har konstaterat att handhavan

det av lönefrågorna inte i längden kan påföras någon tjäns

teman som har många andra viktiga arbetsuppgifter som tar 

vederbörandes arbetstid i anspråk. 

Den ändring av självstyrelselagen för Åland, som . trädde 

i kraft den 1 februari 1975 förutsätter att i landskapet 

genom 5ärskilda kollektivavtal skall _kunna 0verenskommas 

om sAväl landskapets som kommunernas tjänstemäns anställ

ningsförhållanden. Om också dessa avtal till stor del kom

mer att följa avtalen i riket medför avtalsförberedelserna 1 

avtalen och lönefrågor som ansluter sig till dem liksom. 

även pensionsavgöranden en stor arbetsbörda, som kräver en 

betydande specialkunskap av den som skall handlägga ärende

na. Landskapsstyrelsen föreslår fördenskull att en e.o. 

tjänst som avtals- och lönechef i löneklass V 26 skulle in 

rättas vid finansavdelningens budgetbyrå. Kompetensvillkor 

för tjänsten skulle vara lämplig högskoleexamen. På denna 

tjänsteman skulle ankomma bl.a. 

- att bereda löne- och avtalsärenden rörande landskapets 

tjänstemän och arbetstagare samt kommunernas tjänstemän, 

- att biträda de .delegatione1 som tillsättes för avtali

ärendenas handläggning, 

- att förestå finansavdelningens lönekontor, 

- att handlägga pensionsärenden 

och i denna sin egenikap fungera f som öredragande vid land-
skaps styrelsen. Kansl· d 1 · iav e ningens skulle däremot alltjämt 

handlägga ärenden rörande personalförvaltningen i övrigt. 

G~nom_ inrättandet av avtals- och lönechefsbefattningen 

vid finansavdelningen räknar landskapsstyrelsen med att 

u~pnå en integrerad lönebehandling från avtalsförha~dling 
till avtal, avtalstolkning och verkställandet av löneutbe

talningarna. Den nya tjänsten kommer senare att föranleda 

ändr~ngar i ämbetsverkslagen. Innan tjänsten besättes kom 
mer alandsdelegationens utlåtande att inhämtas. 

24.01.20 

24.01.22 

24.02.30 

24 . 02 . 40 

(24.02 . 50) 

24.03.01 

24.03.04 

24.03.08 

24.03.10 

24.03.19 

Resor (f). 

1.000 
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(1.000) 

Kostnader för ADB-behandling . 

50.000 (50.000) 

02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

24.01 

Landskapsunderstöd till kommuner i svår belägenhet (f). 

(Rubriken ändrad). 
310.000 (225.000 + 85.000) 
I riket har för ändamå let budgeterats 65 miljoner mark 

att erläggas enligt grunder som fastställes av statsrådet 

· och för erläggande av ersättningar åt ekonomiskt svaga 

kommuner på grund av att de beskattningsbara inkomsterna 

minskat för 1975 års del i och med att lagen om skatt på 

inkomst och förmögenhet trätt i kraft. 

Gästgiverihållningen (f). 

2.000 (4.000 - 2.000) 
Med beaktande av utgifterna på momentet under de senaste 

åren föreslås anslaget minskat. 

Understöd åt Kumlinge apotek. 
(15.000 - 15.000; tb 4.000). 

Då läkemedelsförsörjningen till skärgården numera ordnats 

tillfredsställande på annat sätt föreslås att bidrag icke 

mera skulle utgå till Kumlinge läkemedelsförråd. 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER. 

Avlöningar (f). 

30.000 (25.000 + 5.DOO) 

Anslaget avser extra personal . 

Socialskyddsavgifter (f). 

1.300.000 (1.000 . 000 + 300.000) 

Lagbestämd utgift. 

Ålandsdelegationen (f). 

40.000 (35.000 + 5.000) 
På momentet föres utgifterna för de av landstinget utsedda 

ledamöterna i ålandsdelegationen. 

Lokalutgifter (f). 

70.000 (60.000 + 10.000) 
ökningen hänför sig till allmänna kostnadsstegringar. 

Tryckningskostnader (f). 

48.000 (40.000 + 8.000) 
ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringi1r. 



24.03.21 

24.03.29 

24.03.70 

24.03.88 

24.03.95 

24.03.96 

-68-

Brandförsäkringspremier (f). 

28.000 (20.000 + 8.000) 

ökningen motiveras av höjda försäkringsvärden. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

170.000 (150 .000 + 20.000) 

Anskaffning av inventarier (r). 

70.000 (50.000 + 20.000) 

Då ämbetsverkens inventarieanskaffningar till övervägande 

delen hänförts till ett gemensamt moment föreslås anslaget 
höjt med 20.000 mark. 

Inköp av jordområden (r). 

300.000 (300.000) 

Föreslås att landstinget skulle bemyndiga landsk a psstyrel

sen att använda detta och tidigare odisponerade anslag för 

inköp ~v markområden för administrativa behov och natur
skyddsändamål. 

Avskrivningar av l å n . 

2.000 (2.000) 

På lag grundade utgifter, vilka i cke är upptagna såsom 
särskilda poster i budgeten. 

5.000 (5.000) 

L 

25.01.01 

25.01.10 

25.01.20 

25.01.28 

25.01.29 

25.02.50 

25.02.51 

25.02.83 

25.03.30 

I 
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25. SOCIAL-_OCB_BÄLSQYARDSAYDELNING~~~=~Q~Y~kI~J~~~Q~~~~~ ===========-==---------------------
01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (f). 

366.870 (290.132 + 76.738) 

ökningen föranleds av allmänna lönestegringar . 

Lokalutgifter (f) . 

20.500 (15 . 500 + 5 . 000) 

Avdelningen har under år 1975 flyttat till nya lokaliteter. 

Härigenom har även byrån för livsmedelshygien erhållit 

utrymmen i samma lokaliteter som avdelningen i övrigt . 

Resor (f). 

12.000 (12.000) 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

20.000 (20.000) 

övriga konsumtionsutgifter. 

9.000 (8.000 + 1 .000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Byrån för socialvårdsärenden. 

02. INVALIDVÅRD. 

Egentlig vård (f). 

104 . 000 (69.000 + 35.000) 

Utgifterna på momentet beräknas under år 1975 till 81.000 

mark. I anslaget ingår även stöd för invaliders boende

och transportservice. 

Invalidpenning (f). 

241 . 000 (234.000 + 7.000) 

Beräknad ökning av utgifterpa på momentet. 

Av invalidvårdslagstiftningen förutsatta lån (f) ~ 

15.000 (25.000 - 10.000) 

På momentet föres bl.a . studie- och arbetsvårdslån åt 

invalider och lån för inrättande av skyddade arbetsplatser. 

03. BARNAVA RD OCH BARNAFOSTRAN 

Landskapsandel och -understöd för hemvårdsverksamhet (f). 

24&.000 (209.000 + 39.000) 

Under år 1975 beräknas understöden stiga till 219.000 mark , 

varför ökningen i stort sett motsvarar allmänna lönesteg

ringar. 

J 1 



25 . 03 . 31 

25 . 03 . 32 

25.03 . 33 

25 . 04.25 
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25 . 03 

Landskaps~nderstöd för barndagvård (f) . 

1.500.000 (950 . 000 + 550.000) 

ökningen föranledd av de nya och utbyggda daghem som 

tagits i bruk i slutet av år 1975 . 

Landskapsunderstöd för vård av psykiskt utvecklingsstörda 

liL 
390 . 000 (313 . 000 + 77.000) 

Av understödet beräknas c . 320.000 mark gå till Backasko

lans verksamhet, medan återstoden hänför sig till utveck 

ling av den öppna vården. 

Landskapsuriderstöd åt barnhem (f) . 

3.000 (3 . 000) 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Socialvårdsinspektionen (f) . 

3.500 (3.500) 

(25 . 04.30) Landskapsunderstöd för avlönande av yrkesinspektörer (f). 

25 . 04.31 

(12 . 000 - 12 ~ 000) 

Momentet flyttat och ingår under 25.20 . 31 . 

Landskapsandel och ersättningar för socialhjälpsutgifter(f) 

(Rubriken ändrad). 

60 . 000 (40.000 + 20 . 000) 

Ersättningarna till kommunerna beräknas öka under år 1976. 

(2 5. 04. 32) Landskapsunderstöd åt kommuner, vilka i oskäligt hög grad 

betungas av socialhjälcsutgifter (f). 

25.04 . 33 

25.04.40 

25.04.50 

( Z..000 - 2. 000) 

Momentet utgår. De utgifter som rubriken anger kan påföras 

momentet 25.04 . 31. 

Allmän rättshjälpsverksamhet (f). (Rubriken ändrad) . 

70.000 (62.000 + 8.000) 

Utgöres av beräknat landskapsbidrag . 

Land~kapsunderstöd för arbetarnas semesterorganisationers 

verksamhet (f) . 

22.000 (22.000) 

Bostadsbidrag (f). (Rubriken ändrad) 

650.000 (270.000 + 380 . 000) 

I statsverkspropositidnen för år 1976 har för bostadsbi

drag upptagits 270 milj . mark . 

Enligt lagen om bostadsbidrag som skall tillämpas från 

25.04 . 51 

25 . 04 . 53 

25 . 04 . 54 

25.10 . 01 

25.04 

den 1 . 7 1975 utvidgas kretsen av dem som kommer i åtnju

tande av bostadsb i drag . Enligt den nya lagen skall bostads

bidrag under vissa förutsättningar kunna beviljas även fa

miljer , som bor i egen bostad, studerande och barnlösa 

äkta makar. 

Understödjande av nykterhetsarbetet . 

20 . 000 (20 . 000) 

Understöd för anordnande av semester åt överansträngda 

husmödrar . 

1. 800 (1 . 800) 

Vård av dem som missbrukar berusningsmedel . 

30 . 000 (21.000 + 9 . 000) 

Momentet avser kostnader i enlighet med lagen om behand

ling av berusade och för annan vård av personer som miss

brukar berusningsmedel . 

~rån för hälso- och sjukvårdsärenden . 

I juni 1975 gav landskapsstyrelsen i uppdrag åt en ekonomi 

planerare att utreda sjukvårdsresurserna i landskapet och 

hur dessa bäst skulle kunna utnyttjas . Denna utredning vän

tas dock föreligga först inom november månad 1975 , varför 

landskapsstyelsen inte ännu är i tillfälle att uttala sig 

om utredningens resultat. 

Utredningen är avsedd att underlätta landskapsstyrelsens 

bedömninz av hur bl . a . den öppna och slutna sjukvården 

lämpligast skall samordnas. Utredningen har betydelse för 

bedömningar rörande bl . a . personalfrågorna. 

10. ALANDS CENTRALSJUKHUS 

över sjukhusets budgetförslag har kommunerna beretts till

fälle att uttala sig . 

Avlöningar (f) . 

8.276.202 (6 . 517 . 678 + 1.758.524) 

Nya tjänster: 

På grund av den ökade barnpolikliniska verksamheten och nöd

vändigheten att ordna jourverksamheten på ett ändamålsen

ligt sätt föreslås att en e.o . avdelningsläkarbefattning 

(löneklass V 25) inrättas från 1 . 4 1976 vid barnavdelningen 

Från 1.4 1976 föreslås dessutom vid samma avdelning in

rättad 

I I 
I 



25 .10. 04 

25.10.05 

25.10.10 

25.10.21 

25.10.22 

25 . 10.23 

25.10.24 

25 . 10 

1 e.o . sjukskötersketjänst (V 13) 

I stället indrages en deltidstjänst som sjuksköterska 

(25 veckotimmar). 

Vidare f9reslås inrättad 

1 e.o.hjälpskö~ersketjänst (V 9) 

till översköterskan~ disposition. Denna hjälpsköterska 

skall tjänstgöra vid den avdelning som enligt översköters

kans bedömning för tillfället bäst behöver tilläggsarbets

kraft . 

Sociala avgifter (f). 

650.000 (520.000 + 130.000) 

Pensioner (f). 

650. DOO (400.000 + 250.000) 

ökningen föranleds främst av höjdi pensioner. 

Byggnadernas drift (f). 

550.000 (510.000 + 40.000) 

ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Kosthållningen (f). 

310.000 (247.000 + 63.000) 

ökningen motiveras av höjda livsmedelspriser. 

Terapiutgifter (f). 

1.476.000 (1.316.500 + 159.500}. 

Ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Urlderhåll och årsanskaffningar. 

284.000 (223.000 + 61.000) 

För ftrsanskaffning av undersöknings- och vårdapparatur 

föreslås 15.000 mark, för klädförrådets nyanskaffningar 

72.000 mark, för inventarier 25.000 ~ark, för fastighets

underhåll 110.000 mark, för sjukhusområdets underhåll 

15.000 mark och för försäkringar 11.000 mark. Därtill kom

mer särskilda underhållskostnader för vårdapparatur, kläd

förråd och inventarier sammanlagt 38.000 mark. 

Tvätt och städning. 

119.000 (65.000 + 54 . 000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar och av 

att anslaget år 1975 beräknats för lågt. 

25.10.28 

25.10.29 

25.10.70 

25.10.74 

25.10. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

50.000 (40.000 + 10.000) 
Anslaget föreslås ökat för att täcka oförutsedda behov. 

övriga konsumtionsutgifter . 
281.500 (245.000 + 36.500) 

Kostnaderna fördelar sig enligt följande : 

Kontorsutgifter 60.000 

Post,telefon och annonser 

Transportkostnader 

Personalutbildning 

Personalens hälsovård 

Hyror 
övriga utgifter 

96 . 000 

14.500 

39.000 

25.000 

30.000 

17 : 000 

281.500 

Anskaffning av inventarier (r). 

450.000 (450.000) 
Sjukhusets anslagsäskanden för år 1976 belöper sig till 

591.000 mark och omfattar ett fyrtiotal olika anskaffningar 

Landskapsstyrelsen föreslår att för anskaffningar skulle 

beviljas totalt 450.000 mark, inom vilken ram anskaff

ningarna skulle få ske enligt anskaffningsplan som uppgö

res av sjukhusstyrelsen och godkännes av landskapsstyrel

sen, sedan budgeten för år 1976 antagits. 

Grundförb_ättring av byggnader (r). 

12~.000 (912.000 - 787.000) 
I anslag för grundreparationer ha r sjukhusstyrelsen begärt 

825.000 mark enligt följande: 

1. Medicinska avdelningen 

2. Läkarbos t ader 
3. Branddörrar och reservutgång 

4. Köket 

200.000 

30.000 

95.000 

500.000 

825.000 

Av dessa äskanden har sjukhusledningen senare meddelat att 

anslaget för köket 500 .000 mark inte komme att utnyttjas 

under år 1976 och därför kan utgå. 
En renovering av de olika bäddavdelningarna vid sjukhuset 

och sanatoriet med vissa intervaller ingår i en plan, som 

uppgjorts av sjukhusledningen. Enligt denna plan skulle 

medicinska avdelningen repareras under år 1976. På grund 



25.11.01 

25.11.04 

25.ll.05 

25.ll.10 

25.11.21 

25.11.22 
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av strävan att inskränka investeringsutgifterna under år 

1976 föreslås att anslaget här skulle utgå. Landskapssty~ 

relsen anser nämligen att reparationen skulle göras be

roende av hur sysselsättningsläget utvecklar sig. Då på 

annan plats i denna budget observerats anslag för investe

ringar för främjande av sysselsättningen föreslås att re

parationsarbetena på medicinska avdelningen skulle kunna 

igångsättas med sistnämnda medel, om läget bedömes så att 

ifrågavarande reparationsarbeten skulle vara behövliga för 

att främja sysselsättningen. En budgetering av ytterligare 

erforderliga medel skulle därefter kunna ske på sjukhusets 

moment för grundreparationer. 

För reparation av två läkarbostäder föreslås 30.000 mark, 

för branddörrar i enlighet med brandmyndigheternas krav 

75.000 mark och för reservutgång från förlossningsavdel

ningen till poliklinikens tak 20.000 mark. 

11. ALANDS CENTRALSANATORIUM 

Avlöningar (f). 

1.839.888 (1.397.292 + 441.596) 

Föreslås inrättande av två e.o. hjälnskötersketjänster i 

löneklass V 9, varav en vid lungavdelningen och en vid 

geriatriska avdelningen, räknat från 1.4 1976 . 

Sociala avgifter (f). 

165.000 (110.000 + 55.000) 

Pensioner (f) . 

190.000 (140.000 + 50.000) 

ökningen motiveras av höjda pensioner. 

~nadernas drift (f). 

120.000 (100.000 + 20.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Kosthållningen (f). 

143.000 (115.000 + 28.000) 

ökningen motiveras av· höjda livsmedelspriser. 

Terapiutgifter (f). 

280.000 (250.000 + 30.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

25.ll .23 

25.ll.24 

25.ll.28 

25.ll.29 

25.11.70 

25.12.01 

2 5. 12. 04 

25.12.10 
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Underhåll och årsanskaffningar. 

56.500 (48.500 + 8.000) 

Anslaget fördelar sig på: 

1. Unders öknin:.gs- och vårdapparatur 

2. Klädförrådet 

3. Inventarier 

4. Fastigheten 

5. Sjukhusområdet 

6. Försäkringar 

Tvätt och städning. 

25.000 (14.500 + 10.500) 

25. ll 

8.000 

16.500 

7.500 

16.000 

6.000 

2.500 

56.500 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar och av 

att anslaget tidigare beräknats för lågt. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

3.000 (3.000) 

övriga konsumtionsutgifter . 

33.000 (26.500 + 6 . 500) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier (r). 

28.800 (9.100 + 19.700) 

För förnyels e av geriatriska avdelningens sängar föreslås 

12.000 mark, för nattduksbord 2.100 mark, för 1 st sug-
1 

apparat 4.000 mark, för apparatur till sjukhusgassystemet 

6.000 mark och för rehabiliteringsutrustning 2.500 mark . 

För 2 st. kronikerstolar till lungavdelningen föresl ås 

2.200 mark. 

12 . ALANDS TUBERKULOSBYRA 

Avlöningar (f). 

123.9 76 (99.209 + l4.767) 

ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Sociala avgifter (f). 

11 . 500 (9 .600 + 1 .900) 

Utgör es av l agbes tämda ut gifter. 

Byggnadernas drift (f). 

13.500 (12.500 + 1.000) 

ökningen för anleds av allmänna kostnadsstegringar. 



25.12.22 

25.12.23 

25.12.24 

25.12.25 

25.12.28 

25.12.29 

25.13.25 

25.13.30 

25. 13.31 

25.13.32 

25.14.30 

25.12 

Terapiutgifter (f). 

80.000 (73.000 + 7.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Underhåll och årsanskaffningar. 

3.500 (3.500) 

Tvätt och städning. 

2.700 (1.500 + 1.200) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar och av 

att anslaget tidigare varit för lågt beräknat. 

Skärmbildsfotografering (f). 

22.000 (22.000) 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

500 (300 + 200) 

Anslaget reserverat för oförutsedda utgifter. 

övriga konsumtionsutgifter. 

18.000 (14.500 + 3.500) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

13. MENTALVÅRDEN 

Utgifter för landskapets platser i Grelsby sjukhus (f). 

159.000 (132.600 + 26.400) 

ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Landskapsandel för upprätthållande av Grelsby sjukhus (f). 

(Rubriken ändrad). 

1.900.000 (1.500.000 + 400.000) 

Beräknad lagstadgad landska.psandel. 

Landskapsandel för upprätthållande av Ålands vårdbyrå (f). 

(Rubriken ändrad) 

150.000 (120.000 + 30.000) 

Utgöres av beräknad lagstadgad landskapsandel. 

Landskapsunderstöd åt kommuner för deltagande i anläggnings 

och driftskostnader vid Grelsby sjukhus. 

15.000 (15.000) 

14.FOLKHÄLSOARBETET 

Landskapsandel och - understöd för hälsocentralens verksam-

25.14.31 

25.14.32 

25. 14. 33 

25.14. 

Landskapsandel för hälsocentralens anläggningskostnader(r). 

(Rubriken ändrad). 

800.000 (400.000 + 400.000) 

Avser tillägg till tidigare utbetalat bidrag för Godby 

hälsocentral samt grundanslag för utbyggnad av kroniker

vården. 

Bekämpande av könssjukdomar (f). (Rubriken ändrad). 

8.000 (4.000 + 4.000) 

Av utgifter enligt lagen om könssjukdomar (FFS 52/52). 

~~mT:'..~'.?--~~--.'.:Y. epidemier ( f). (Rubriken ändrad). 

3.000 (3.000) 

Anslaget avser kostnader i enlighet med lagen om vaccina

tion och hälsovårdslagen. 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

(25.15.25) Landskapets utgifter för tre platser i Åbolands sjukhus(f). 

(70.000 - 70.000) 

25.15.30 

2 5 .15. 5.0 

25.15.51 

25.20.30 

Momentet utgår i enlighet med motiveringen i 1975 års års

stat. 

Landskapsunderstöd åt kommuner för deltagande i drifts

kostnaderna för Ålands centralsanatorium. 

15.000 (15.000) 

Understöd för ambulansflygningar. 

180.000 (175.000 + 5.000) 

Anslaget avser fortsatt finansiering av inköpet av ett 

allvädersplan för ambulansflygningar och för ambulans

flygverksamheten i övrigt. 

Understöd till Föreningen Fo lkhälsan r.f. 

4.000 (4.000) 

Byrån för livsmedelshygien. 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

Landskapsandel för avlönande av hälsoi~ektörer (f). 

(Rubriken ändrad). 

70.000 (60.000+ 10.000) 

öknin~en föranledd av allmänna lönestegringar och effek-

het (f). (Rubriken ändrad). tiverad verksamhet. 

2.200.000 (1.600.000 + 600.000) 

Utgöres av beräknad landskapsandel och -understöJ p;'i h:1:-;c11 

av verksamhetsplan. 



25.20.31 

25.20.32 

25.20.34 
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2 5. 20. 

Landskapsandel för avlönande av arbetsskyddsinspektör(f). 
(Rubriken ändrad). 

20.000 (+ 20.000) 

Momentet ersätter . momentet 25 04 30 · . . Anslaget utgör lag-
stadgad landskapsandel. 

Landskapsunderstöd för kommunalveterinärers avlöningar 
och resekostnader (f). (Rubriken ändrad). 

90.000 (70.000 + 20.000) 

Ökningen avser att möjliggöra bidrag för av lönande av en 

andra kommunalvet erinärtj änst i l a ndskapet. 

Landskapsunderstöd t1·11 k _ ommunern a enligt lagen om mjölk-
kontroll (f). 

----"---~ 

25 .000 (25.000) 

26.01.01 

26.01.20 

26.01.28 

26 . 02 . 10 

26.02.21. 

26.02.22 
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01. CENTRALFÖRVALTNING 26.01, 

Avlöningar (f). 

669.140 (499.614 + 169.526) 

likningen föranleds av grop - och allmänna löne

justeringar. 

I budgeterat belopp ingå r även anslag för den 

föreslagna byråsekreterarebefattningen vid ut

bildningsavdelningen, vilken tjänsts besättande 

lämnats beroende av Alandsdelegationens utl å tan

de Då anslaget för extra arbetskraft minskats 

med anledning av byråsekreterartjänstens inrättan

de föreslås att till dess tiänsten besätts ett 

belopp om 8.000 mark av namn Ja löneanslag skulle 

få användas för tillfällig arbetskraft. 

Resor (f). 

31.000 (31.000) 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

30.000 (10.000 + 20.000) 

likningen är avsedd att möjliggöra kurser i brand

skydd för siöfartsläroverkets och sjömansskolans 

elever och lärare. 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

02. SKOLF~RVALTNINGEN 

Lokalutgifter (f). 

33.000 (37>.000) 

Bibliotek och AV-material. 

25.000 (13.600 + 11.400) 

likningen föranleds bl. a . av · en engångsutgift för anläggning ffr 

kopiering av kassettband för 9.000 mark. Kopierings

anläggningen kan även betjäna biblioteken i landska-

uet . I övrigt innehåller momentet utgifter för skolra

dioprogram, bild- och ljudbildband och ton- och kassett

band. 

Fortbildningskurser för lärare. 

46.000 (46.000) 

Programmet för lärarnas fortbildning föreslås under 

år 1976 omfatta: 

1. Utbildningspolitiskt seminarium 

2. Speciallärarseminariu~ 

3. Skolföreståndarseminarium 

8.000,-

4.500,-

2.000,-



26.02 . 29 
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4. Teckningsundervisning i grundskolan 

5. Seminarium kring miljövårdsundervis
ningen 

6. Barnmusikseminarium 

7. Semina.rium kring fackskollärarnas 

pedagogiska utbildning 

8. Bidrag för deltagande i fortbildnings

kurser hållna utanför Åland 

4.500,-

6.000,-

4.000,-

4.0 00 ,-

10.000,-
9 . Arvoden för föreläsare vid fortbildnings-

dagar 3 . 000 , -

~~=QQQ,;-

övriga konsumtionsutgifter. 

15.000 (15.000) 

26 . 02 

(26 . 02 . 70 ) Anskaffning av inventarier . 

26.03.01 

26.03.10 

26.03.13 

26.03 . 19 

26.03.21 

(5.500 - 5.500) 

Momentet utg å r . Anslag för inventarieanskaff

ningar har sammanförts till ett gemensamt moment 
(24 . 03.70) 

03 ALANDS LYCEUM 

Avlöningar (f). 

881.950 (723.010 + 158.940) 

ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar . 

Byggnadens drift (f) , 

150.000 (130.400 + 19.600) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Byggnadens underhåll. 

31.000 (15.000 + 16.000) 

Vid granskning av lyceets tak har konstaterats brist

fälligheter som med det snaraste bör avhjälpas . Kost

naden härför beräknas till ca 17.000 mark . För övrigt 
underhåll föreslås 14 . 000 mark. 

Tryckningskostnader (f). 

5.000 (5.000) 

Undervisningsma terie l och bibliotek. 
45.600 (46 .7 90 - 1.190) 

För förbruksmateri 2l för undervisningen reserveras 

17.000 mark. I övrigt fördelar sig anskaffningarna 
enligt fö lj ande: 

26 . 03 .2 8 

26. 03 . 29 

26.03.70 

26.04.01 

26.04.02 

26.04.10 

26 . 04.13 
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Språkundervisni n gen 2.000 

Matematik och naturvetenskaperna 

Biologilaboratoriet bl.a. för miljö-

4.200 

undervisningen 

Gymnas tik och idrott 

Bibliotek 

Tecknings- , musik- och övrig un

dervisning 

3. 700 

2 .2 00 

13 . 500 

3 . 000 

Till landskapsstyrelsens dispos i tion . 

4.000 (3.000 + 1 .0 00) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadssteg

ringar. 

övriga konsumtions~tgifter. 

19.000 (19 . 000) 

Anskaffning av inventarier . 

18 . 300 (24 . 500 - 6.200) 

För hi s torieundervisningen föreslås få anskaffas 

30 st . arbetsbord för en kostnad av 5.000 mark, 

för färgtelevisionsäpparat och antennanslutning 

föreslås 5.000 mark , för förnyelse av dammsugare 

1 . 300 ma rk, för förnyelse av gardiner 4.000 mark 

och för skurmaskiner 3 . 000 mark. 

04 ALANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Avlöningar (f) . 

509 . 922 (434 . 188 + 75.734) 

ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Avlöningar för extra k~rser [f) . 

10 .3 00 (9 . 940 + 360) 

Anslag har upptagits för praktiska övningar på 

övningsfartyget "Rai", en radionavigatörskurs, 

en förstahj ä lpskurs och fö r specialföreläsningar. 

~L~o_k_a_l_u_t~g~i_f_t_e_r~~(_f~) . (Rubriken ändrad) 

18 .630 (23 . 000 - 4.370) 

Bl.a. genom att nya pannor installerats under år 

1975 beräknas anslaget kunna minskas . 

Byggnadens underhåll . 

39 . 500 (54.000 - 14.500; tb 18 . 000) 

A. Underhåll av med tekniska skolan gemensamma utrym-

men : 

26.03 



26 . 04.19 

26.04.21 

26.04.28 

26.04 . 29 

26 . 04 

1 . Sjöfartsläroverket och tekniska skolan har f . n . 

i cke tillräckliga utrymmen för klassundervisning och 

för elevernas föreningsverksamhet. Genom att det tidi

gare maskinlaboratoriet tömmes på maskiner och annan 

inredning och elcentralen bygges in kan skolorna få 

ett rum, som kan ändras till klassrum och grupprum 

för eleverna . Kostnaderna för omändringen beräknas 

36.000 mark och fördelar s i g enligt följande : 

- Flyttning av maskiner 5 . 000 

- Korrigering av elcentralen och 

inbyggande av skåp 10 . 000 

- Korrigering av golv och ny be

läggning 8 . 000 

Målning av väggar , fönster och 

dörrar 5 . 000 

Nedsänkning av tak och beklädna~ 

av vägg 8 . 000 

till 

2 . Genom gamla bombskador på en yttervägg, söndriga tegel 

och fönsterbleck tränger fuktskador in i klassrummen . 

Särskilt angripen är skolans söd~a vägg . För att eli

minera fuktskadorna föreslås ett anslag om 25 . 000 mark . 

3 . För reparation av stenpartier i yttre trappor och murar 

föreslås 10 . 000 mark . 

B Sjöfartläroverkets egna utrymmen : 

l . För normalt årligt underhåll föreslås 4 . 000 mark . 

Då sjöfartsläroverkets andel av kostnaderna under punkt 

A är hälften eller 35 . 500 mark blir totalkostnaden 

39 . 500 mark. 

Tryckningskostnader (f). 

5 . 500 (5 . 000 + 500) 

Ökn i ngen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Undervisningsmateriel och bibliotek . 

6 . 000 (5.500 + 500) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar . 

Till landskansstyrel~erts disposition . 

7 . 000 (7 . 000) 

nvriga konsumtiortsutgifter 

7. 2 70 (7.270) 

26 . 04 . 70 
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26 . 04 

Anskaffning av i nventar i er och utrustning . 

63 . 000 (18 . 806 + 44 . 194 ; tb 231 . 000) 

För komplettering av inventarier och utrustning till 

telegrafistkursen föresl å s följande anskaffningar : 

1 . Telegrafiutrustning, bestående av 1 st . morse i nker , 

2 st. transmittrar samt telegrafiband 

2 . Bandspelare 

3 . Reservdelar för . radiostation 

4 . nverheadprojektor 

5 . Diaprojektor 

6 . Instrument för tekniska 1 aborationer bestående 

av signalgenerator , med tilläggsutrustning 

7 . Laborationsmaterial för telekommunikation 

8 . Labo r ationsmaterial för digitalteknik 

9. Ändring av antennfästen för radiotelefon

station 

För övriga anskaffningar bl . a . till skolans 

kansli föreslås 

OS ALANDS TEKNISKA SKOLA 

15 . 418 

1. 600 

4 . 600 

1. 37 5 

2 . 530 

28.725 

2 . 352 

2 . 000 

1 . 800 

60 . 400 

2 . 600 

26 . O 5 . 01 . Avlönirtgar (f) . 

504.753 (412 . 198 + 92 . 555) 

26 . 05.02 

26 . 05 . 10 

ökningen föranleds huvudsakligen av allmänna 

lönejusteringar . 

För ordnandet av städningen av skolans laboratorie 

utrymmen i sjömansskolan har upptagits ett anslag 

om 8.000 mark . 

Avlöningar för extra kurser (f). 

51 . 500 (45 . 600 + 5 . 900) 

Anslaget innehåller 26 . 000 mark för en undermaskin 

mästarkurs, 24 . 000 mark för fortbildningskurser för 

maskinbefäl , 800 mark för räkne- och skrivmaskinskurs 

för eleverna i klass III samt anslag för specialföreläs

ningar och en förstahjälpskurs. 

Lokaltrtgifter (f). 

27 . 000 

(Rubriken ändrad) 

(23 . 000 + 4 . 000) 

Kostnaderna för tekniska skolans andel i skolbyggna

dens värme-, vatten- och elkostnader beräknas till 

I 



26.05.13 

26.05 . 19 

26 . 05 . 21 

26.05 . 23. 

26 . 05 . 24 

26.05.28 

26.05.29 
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ca 16.600 mark; kostnaderna för de nya labora

toriernas värme, vatten och elström delas med 

sjömansskolan och beräknas för tekniska skolans 

del till 5 . 000 mark. Anslaget inrymmer vidare 

kostnader för användning av gymnastikutrymmen i 

Idrottsgå rden 3.000 mark . Härtill kommer smärre 

andra driftskostnader. 

Byggn~dens underhåll. 

52 . 500 (35.200 + 17 . 300; tb 18.000) 

Såsom framgår av mömentet 26.04 . 13 föreslås för 

underhåll av med sjöfartsläroverket gemensamma 

utrymmen 35.500 mark. 

För reparation av fuktskador på södra klassrummens 

inre väggar föreslås 2.000 mark, för provisoriskt 

iordningsställande av tidigare laboratoriepannrum

met 5.000 mark, för renovering av ett rum i tredje 

våningen 6 . 000 mark och för årligt normalt under

håll 4.000 mark. 

Tryckningskostnad~r [f) . 

5.800 (5 . 000 + 800) 

ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar . 

Undervisningsmateriel och bibliotek . 

11.300 (10. 900 + 400) 

ökningen föranledd av allmänna kostnadsstegringar. 

Laboratoriernas driftsko~tnader (f). 

7 .500 (4.500 + 3.000) 

ökningen föranleds främst av kostnader för service

arbeten och bränsle för laboratoriernas nya diesel

motorer och ångpanna. 

Kostnader för brandskydds kurs (f) . (Ändrad rubrik) 

12.000 (8 . 000 + 4 . 000) 

För att möjliggöra en 3-dagars kurs i brandskydd 

vid Bergö övningsstation föreslås 12 . 000 mark. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

9 . 000 ( 9. 000) 

På momentet föreslås förda även kostnader för 

lärarnas fortbildning . 

övriga konsumt i onsutgifter. 

7. 100 (6 . 400 + 700) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

26.05 

26 . 05 .7 0 
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Anskaffning av laboratorieutrustning oc h in

ventarier. 

28 . 100 (44.500 - 16 . 400) 

Anskaffningarna avser : 

1 . Komplettering av laboratorieutrustningen : 

rökgasanalysutrustning för pannanläggning 

- regulatorer för matarvattentank 

- mätinstrument och komponenter till ella-

boratoriet 

skyddsutrustning bl.a. hjälmar och öron

skydd för eleverna 

- instrument- och demonstrationsutrustning 

för kyl och maskinlaboratorierna 

2.Anskaffning av dammsugare och andra smärre 

inventarier 

26.05. 

12 . 000 

8.000 

2.000 

1. 000 

3.000 

2 . 100 

28 . 100 
(26.05.74) Planering av ny skolbyggnad [r).(tb 75.000) 

~g~eRtÄ~Dgt§JaMANSSKOLA 

26 . 06 . 01 

26 . 06.10 

26.06.ll 

26 . 06.19 

Avlöningar (f). 

912 .7 62 (666.877 + 245.885) 

Föreslås att en arbetslärartjänst räknat från 

1.8.1975 ombildas till en yrkeslärarbefattning. 

På grund av större antal kurser har beloppet av 

timlärararvoden stigit med ca 100.000 mark. I öv

rigt motiveras ökningen av allmänna lönejusteringar. 

~okalutgifter (f). 

150.000 (147.000 + 3.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar . 

Inmontering och reparation av maskiner, underhåll 

av inventarier och lokaliteter. 

10.000 (35.000 - 25.000) 

Anslaget föreslås minskat, då skolans fastighet är 

ny och icke borde föranleda större reparationskost-

nader . 

Annons- och tryckningskostnader (f). (Rubriken ändrad) 

14 . 000 (10 . 000 + 4 . 000) 

ökningen föranleds fr ämst av höjda annonspriser och 

annonsering i de svenska loka ltidningarna i riket . 



26.06 . 21 

26.06 . 22 

26.06.23 

26.06.28 

26.06.29 

26.06.70 

26.07.01 

26.07.04 
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Bibliotek och undervisningsmateriel (f). 

11 . 000 (13.000 - 2.000) 

Anslaget har minskats med beaktande av storleken 

av utgifterna för år 1974 och hittills under år 

1975 . 

Arhetsverksamhet (f) . 

40 . 000 (32.200 + 7.800) 

Under år 1974 påfördes momentet 20 . 889 mark. 

Momentet inrymmer även anslag för anskaffning 

av arbetsredskap. 

Elevernas kost, transport och logi (f). 

450 . 000 (421 . 800 + 28 . 200) 

Förslagsanslaget har beräkna~s efter i genomsnitt 

100 elever. 

Till landskapsstyreTsens disposition. 

5.000 (5.000) 

övriga konsumtionsutgifter. 

17.000 (15.000 + 2.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

26.06 

Anskaffning av inventarier och maskiner . (Rubriken ändrad) 

25.000 (20.000 + 5.000) 

För maskiner och utrustning till skeppselektriker

avdelningen föreslås 15.000 mark och för en arbets

ställning för gårdskarlen att användas i pannrummet 

4 . 500 mark och för andra mindre kompletteringar 5. 500. 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

Avlöningar (f). 

L52 2 . 119 (1.209.990 + 312 . 129) 

Föreslås att räknat från 1 . 8.1976 skulle inrättas 

en extraordinarie befattning såsom lärare i yrkes

ämnen vid elavdelningen. Under momentet ingår även 

såsom fram~ ~r av ~ifferstaten anslag för klassföre -
0 arvouen. 

standar / . I övrigt hänför sig ökningen på momentet 

till allmänna lönejusteringar. 

Socialskyddsavgifter (f). 

131.000 (98.000 + 33 . 000) 

Utgör l a gstadgade avgifter. 

26 . 07. 05 

26 . 07 .1 0 

26.07 . 11 

26.0 7. 13 

26 . 07.19 

26 . 07 .21 

26 . 07 . 22 
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Pensioner (f) . 
20 . 000 (20 . 000) 

Byggnadernas drift (f) . 
194.200 (203.000 - 8 . 800) 

Anslaget inrymme r : 

Tvätt och rengöringsmedel 

Bränsle 

Kraft och lyse 
Vatten-och avloppsavgifter 

Diverse 

~eparation och underhåll av maskiner och 

inventarier (f) . 

15 . 500 (14 . 000 + 1 . 500) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadssteg

ringar . 

26. 07 

10 . 500 

129 . 250 

44 : 350 

9 . 3.00 

800 

Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan . 

35.450 (40.350 - 4 . 900) 

För må lningsarbeten föresl å s 15 . 000 mark. Arbetena 

omfattar invändig målning av 65 fönsterkarmar och 

-bågar, huvudbyggnadens skorsten och plåttaket runt 

skorstenen, verkstadsflygelns södra tegelfasad, ut

vändig må lning av fönsterlister och fönsterbleck och 

dessutom smärre målningsarbeten. 
För dränering, grus och vägsalt har upptagits 5 . 000 

mark, för normalt å rsunderhåll 11 . 200 mark och för 

underhå ll av el- och VVS-nätet 4.250 mark. 

Tryckningskostnader (f). 
6 . 000 (4.000 + 2.000) 

Höjningen föranleds av ökade kostnader för tryck

ning av dagböcker, skolans årsberättelse, betyg och 

blanketter. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

35 . 000 (30.000 + 5.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar . 

Arbetsredskap. 

30 . 000 (24 . 000 + 6 . 000) 

ökningen föranleds främst av nyanskaffning av arbets

redskap för husbyggnadsl i njen . 



26 . 07.23 

26.07 . 24 

26.07.25 

26.07 . 26 

26.07.27 

26.07.28 

26.07.29 

26 . 07.70 
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Råvaror för kundarbeten (f) . 

46 . 500 (46.500) 

Råvaror för ö-Vningsarbeten. 

6.500 

Elevbespisnirigeri (f) . 

85.800 

(6.500) 

(76.050 + 9.750) 

Anslaget har beräknats enligt en beräknad 

kostnad av 2,20 mark per måltid. 

Eleviriterriat (f) . 

247.000 (200 . 000 + 47.000) 

Utgifterna har beräknats enlig: följande : 

Elevhemmet - hyra 138.700 

" - måltidskostnader 108.300 

247 . 000 

Brand- och olycksfallsförsäkringsprerriier (f). 

30.000 (28.000 + 2.000) 

ökningen motiveras av höjda brandförsäkrings

värden . 

Till Taridskapsstyrelseris disposition: för yrkes

skolan . 

14. 000 (15.500 - 1.500; tb 5 . 000) 

26 . 07 

Momentet inrymmer anslag 6.000 mark för studieresor 

för elever och lärare samt personalens fortbildning. 

Anslaget i tilläggsbudgeten 1975 avsåg medel för 

a_nl i tande av arkitekt för uppgörande av plan för 

modernisering av skolans undervisningskök. 

För turistkursens studieresor har reserverats 4.000 

mark. Till övrig disposition har lämnats 4.000 mark . 

övriga konsumtionsutgifter. 

25.000 (22.000 + 3.000) 

ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning av inventarier och maskiner (r). 

90.000 (62.500 + 27.500) 

För anskaffning av inventarier och maskiner har direk

tionen äskat 137 . 600 mark fördelande sig på över 40 

olika anskaffningsobjekt . 

(26 . 07.74) 

- 88a - 26 . 07 

Landskapsstyrelsens föreslår för anskaffning av stations

utrus tning för tyngre fordon 48.150 mark . För övriga an

skaffningar föreslås enligt prioritering som fastställes 

av skolans direktion 41 . 850 mark 

Anskaffande av sociala utrymmen 

(tb 21. 000) 

Momentet utgår, då utgiften var av engångs natur . 



26.08.01 

26.08.10 

26.08.13 

26.08.21 

26.08.22 
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08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 
Avlöningar (f). 

26.08 

197.356 (129.870 + 67.486) 

Höjningen motiveras främst av ökning av kosthålls

personalen samt allmänna lönejusteringar. Vid sko

lan har hösten 1975 intagits 18 elever. Därtill kom

mer att vid skolan bespisas även viss personal från 

Ålands försöksstation. 

Byggnaders drift (f). 
40.000 (31.600 + 8.400) 

I momentet har inräknats kostnader för bränsle, 

elström, vatten och hyreskostnader för undervisnings

lokaliteter bl.a. i Ålands yrkesskola. 

Byggnadernas underhåll. 
23.000 (14.000 + 9.000, tb 7.000) 

Följande underhållsarbeten föreslås utförda under 

år 1976. 

1. Underhållsreparation av två rum i elevinternatet 

ävensom trappuppgång och korridorer i skolbyggna-

dens köks- och pannrumsflygel 12.000 

2. Utvändig målning av andralärarbostaden. Byggna

den ifråga har ej målats sedan början av 1960-

talet 

3. Smärre underhållsreparationer i lärarbostäder 

innefattande reparation av yttertak, fönster

bågar, trappräcken och dörrar 

4. Underhåll av gårdsplanen och stängsel, klipp

ning av gräsmattor och grus för uppfartsvägar

na inom skolområdet. 

Undervisningsmateriel. 

12.000 (6.000 + 6.000) 

ökningen föranleds bl.a. av ökat antal elever. Då 

skolan icke kan hålla egen modern maskinpark för 

undervisningsändamål upphyr skolan traktor och 

specialmaskiner och -redskan från firmor i land-
- unQer 

skapet. För dylika hyror;~r 1976 föreslås 3.000 

mark. 

Arbetsverktz_g_ 

4.000 (3.500 + 500) 

Momentet inrymmer inköp av arbetsverktyg och till 

en del även råmaterial för övningsändamål. 

4.000 

3.000 

4.000 

26.08.23 

26.08.28 

26.08.29 

26.08.70 

26.08.74 
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Elevbespisningen (f). 

25.000 (10.000 + 15.000) 

På grund av ökat antal elever och höjda livs

medelspriser föreslås anslaget höjt med 15.000 

mark. 

Till landskapsstzrelsens disposition. 

2.000 (2.000) 

övriga konsumtionsutgifter. 

15.500 (10.000 + 5.500) 

På momentet föres även de beräknade kostnaderna 

4.500 mark för transport av eleverna till undervis

ningen i yrkesskolan. Landskapsstyrelsen kommer att 

snarast utreda huruvida icke den teoretiska del av 

lantmannaskolans undervisning, som nu sker i yrkes

skolan, men fördel kunde flyttas till lantmannasko

lan. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 

16.485 (10.000 + 6.485; tb 4.300) 

Maskin- och redskapsundervisningen upptar numera 

26. 08. 

en betydande del av undervisningsprogrammet. För att 

denna undervisning dock skall fungera ändamålsen

ligt erfordras en komplettering av skolans verkstads

utrustning, särskilt för grövre verkstadsarbeten. 

För övningar i tekniskt mer avancerade arbeten kom

mer självfallet yrkesskolans verkstadsutrymmen och 

verktyg att användas även av lantmannaskolans elever. 

Grundrenaration av köksutrvmmen (r). (Momentet nytt). 
20 .. 000 · r + Zo ooo) -
Skolans kosthållskök motsvarar icke i dag de krav 

man måste ställa på ett kök, från vilket utspisning 

av 30 - 40 personer per dag skall ske. För att mo

dernisera köket och förbättra de hygieniska förhållan

dena föreslås ett anslag om 20.000 mark. Kostnaderna 

fördelar sig enligt följande: 
1. Spis, inklusive ventilationskupa, samt fett-

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

avskiljare 7.700 

Inredning av kyl rum 

Köksinredning 

Ny golvbeläggning 

Målnings arbeten 

Elinstallationer 

Nya armaturer 

2.000 

800 

3.000 

2.000 

1.500 

2.000 



26.09.01 

26.09.10 

26.09.12 

26.09.21 

26.09.23 

26.09.28 
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8. Oförutsedda kostnader 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

Avlöningar (f) . 

93.688 (76 . 164 + 17.524) 

26 . 08 

1. 000 

20 . 000 

ökningen föranleds av allmänna lönestegringar. 

Byggnadernas drift (f). 

26.000 (24 . 000 + 2.000) 

Anslaget beräknat på basen av kostnaderna under 

år 1974. 

Reparation och underhåll av inventarier och 

byggnader. 

16.000 (8.000 + 8.000; tb 21.000) 

Anslaget fördelar sig enligt följande: 

1. Vävstugan (6.700 mark): 

För reparation av vävstugans ytterväggar före

slås 3.000 mark, för bastutvättrummets och om

klädningsutrymmets panel 2.000 mark och för 

brädslagning av vävstugans veranda 1.700 mark. 

2. Skolbyggnaden (3.700 mark): 

För plastmatta runt lavoarer i kök och ~ädskrubbar 

föreslås 1.200 mark och för förbättrad belysning i 

syrum och strykrum 2 . 500 mark . 

3. Samtliga byggnader och gårdsplan (5.600 mark): 

För förnyande av plastslangar föreslås 600 mark, 

för ~ålning av yttre ståldelar 1.000 mark och för 

normalt årligt underhåll 4.000 mark . 

Undervisningsmateriel och redskap. 

4.000 (4 . 500 - 500) 

I 1975 års anslag ingick angiven engångsutgift, 

varför anslaget minskats . 

Elevbespisning (f) . 

7 . 750 (6.600 + 1.150) 

Utgifterna har beräknats till 2,50 mark per elev 

och dag . 

Till landskapsstyrelsens disposi t ~.~ (Momentet nytt) 

1. 000 (+ 1.000) 

Momentet motiveras av behovet av anslag för oförut

sedda utgifter . 

26 . 09 .2 9 

26.09 .7 0 

26.10 . 01 

26.10.10 

26.10 . 13 

26.10.29 

26.12.35 

26.12.36 

26 . 12.37 

26 . 12.38 
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26.09 

övriga konsumtionsutgifter. 

4.500 (4 . 000 + 500) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnw.dsstegringar . 

Anskaffning av inventarier och maskiner . 

2.000 (3 . 000 - 1. 000) 

För ny arbetsskyddsäkrare mangel föreslås 1.000 

mark, för smirgel och skruvstycke 600 mark och 

för annan utrustning 400 mark . 

10 . HEMSLÖJDSUNDERVIS NINGEN 

Avlöningar (f) . 

44.556 (38 . 186 + 6.370) 

ökningen föranleds av allmänna lönestegringar . 

Byggnadernas drift (f). 

8.000 (8 . 000) 

Byggnadernas underhåll. 

2.000 (1.000 + 1.000) 

För nödvändiga underhållsarbeten föreslås 2 . 000 

mark. 

öv~iga konsumtionsutgifter. 

2.700 (2.500 + 200) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

12. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄROANSTALTER 

La:ridskapsunderstöd åt Ålands folkhögskola (f). 

530. 000 ( 460. 000 + 70.000) 

Utgöres av lagstadgat landskapsunderstöd. 

Landskapsunderstöd åt Ålands ha:ridelsläroverk (f). (Rubriken 

370.000 (190.000 + 180.000) ändrad) 

Utgöres av lagstadgat landskapsunderstöd. ökningen 

föranleds av skolans ombildande till handelsläroverk . 

Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversitet (f) . 

36.500 (33.000 + 3.500) 

ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

~yggnadshjäl~ fö~ Ala:rids folkhögskola (r). (Momentet nyt t) 

100.000 (+100 . 000) 

I enlighet med tidi gare fattatkbeslut skall Ålands folk
byggnads ostnaaerna 

högskola tillbyggas . För / under år 1976 beräknas ett 
understöd om 100 . 000 mark . 



26.12.80 

26.13.30 

26.13.31 

26.13.32 

-93- 26.12 

Byggnadslån för Ålands folkhögskola (r). (Momentet nytt) 

400.000 (+400.000) 

Utgör lån för folkhögskolans planerade tillbyggnad, 

vilka skulle utges på samma villkor som i riket. 

13. GRUND- OCH FOLKSKOLVÄSENDET 

Landskapsunderstöd för avlönings- och driftsutgifter (f). 

10.500.000 (9.120.000 + 1.380,000) 

Förskottet för läraravlöningar till grundskolorna i 

landskapet beräknas under år 1976 ökamed ca 14 procent 

och driftsutgifterna med ca 15 procent. 

Extra landskapsunderstöd för grundskolväsendet (f). 

130.000 (130.000) 

Byggnadshj älp för grundskolor (r). (Rubriken ändrad) 

2.000.000 (1.950.000 + 50.000) 

Bl.a. på grund av att uppdelningen av landskapet i 

olika högstadiedistrikt blivit klar först under år 

1975 har byggstarten av framförallt högstadieskolorna 

försenats. Detta har lett till att det samlats ett stort 

nybyggnadsbehov som med det snaraste borde förverkligas. 

Följande nybyggnader är aktuella: 

1. Södra Ålands högstadiedistrikt 

Anslags behov 

242.000 

2. Norra Ålands 

3. Mariehamn (Västernäs låg- och mellan

stadie) 

4. Storby, Eckerö (slöjdsal) 

5. Degerby, Föglö (klassrum o.grupprum) 

1.620.000 

2.500.000 

18.000 

41.250 

4.421.250 

Då samtliga byggen knappast slttföres under år 1976 

föreslås att för byggnadshjälp budgeteras 2.000.000 

mark och att motsvarande ansla~ i 1975 års budget, 

av vilket beräknas att vid årsskiftet 1975 - 1976 

skall kvarstå ~a 1.500.000 markJ i tilläggsbudget 

ändras till reservationsanslag och överföres till år 

1976. Ett ytterligare anslagsbehov om ca 1.000.000 

mark skulle därmed kvarstå till år 1977. Anslaget 

föreslås ändrat till reservationsanslag. 

26. 13.80 

26.14.50 

26.14.51 

-94- 26.13. 

Amorteringslån för grundskolbyggnader(r).Rubriken ändrad). 

1.000.000 (750.000 + 250.000) 

Utöver byggnadshjälp för grundskolör ges enligt lag 

även lån. För under momentet 26.13.80 angivna nybygg-

nader beräknas det totala behovet av amorteringslån till 

1.947.200 mark. Av detta föreslås 1.000.000 mark budge

terat under år 1976. Från år 1975 kan, om nämnda års anslag 

ändras till reservationsanslag, överföras ca 400.000 mark, 

varefter återstående lånebehov beräknas utgöra ca 550.000 

mark. 

14.ÖVRIGA UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

Landskapsunderstöd åt Ålands hotell- och restaurangskola. 

845.000 (700.000 + 145.000) 

För utredning om förslag till åtgärder för ett överta

gande av Ålands hotell- och restaurangskola har land

skapsstyrelsen tillsatt en utredningsgrupp. Utrednings

gruppen väntas i dagarna lämna sin utredning. 

Förslag till landskapsförordning har uppgjorts och kommer 

snarast att behandlas av landskapsstyrelsen. På grund av 

de många praktiska frågor som sammanhänger med skolans 

övertagande föreslår landskapsstyrelsen att redan nu en 

interimistisk direktion skulle tillsättas för att förbe

reda skolans övertagande och igångsättande i landskapets 

regi. 

På grund av att närmare tidpunkten för skolans överföran

de till landskapsförvaltningen ännu inte fastställts har 

anslaget såsom hittills budgeterats såsom landskapsunder

stöd. Anslag för anskaffande av 1 st. elskrivmaskin och 

1 st. skåpbil inalles 22.400 mark föreslås anstå tillsvi

dare. Anslaget förutsätter att inga nya tjänster inrättas 

eller nya kur.serd startas. ian sKape~t: 

Föreslås att;Tsa snart formaliteterna för ett övertagande 

är klara övertar skolan. Landskapsstyrelsen 

kommer att i tilläggsbudget föreslå de ändringar i års

staten som en drift i landskapets regi förutsätter. 

Landskapsandel och -understöd åt medborgar- och arbetar

ins t i tut (f). (Rubriken ändrad). 

400.000 (400.000) 
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26 . 14 . 52 Land~ka sunderstöd 
6 . 500 

26 . 14 . 

Genom ny lag 

(FFS 398/75) 

för studiecirkeTverksamhet (f) . 
(5.ooo + i. 500 ) 

om statsstöd åt stud · 
b .. iecentraler 

eraknas landska 
Svenska Studief " b psunders tödet åt 

or undet som h dh 
studiecirklarna .. ' an ar de åländska 

26 . 14.53 
. . . ' att oka under år 1976 . 
Landska sunderst ""d· c . .. 

. . . 0 at Ålands h · · 
r. f. för skolverksamhet (f) . emslöj dsförening 
95 . 000 

Ökningen 

Anslaget 

samhet . 

. (80 . 000 + 15 . ooo) 
motiveras av all .. 

manna kost d 
medger inga nya t. .. na sstegringar . 

Janster eller ny k ver -

26.15:50 

15 · STUDIESTÖD 

Studiepenning (f) . 

150 . 000 
ök · .: C120 · 00 o + 30.000) 

ningen foranleds bl 
b .a. av att stud · 

elopp för vissa iepenningens 
grupper av stud 

av att antalet bevil. d erande höjts och 
att .. k Ja e studiepenningar k o a . ommer 

26.15.51 Far övriga i landska 1 . 

26.15.50 

26 . 16 . 51 

utgifter (f). ps agen om studiestöd förutsatta 

180.000 

H. (120.000 + 60.000) 
åjningen föranleds 
.. av att antalet st d . c 

rantestöd och la d k u ielan med 
c n s aps_garanti ök . .. 

lanens maximibel at liksom aven opp. 

16. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

Understödjande av un d . . . . . 
116 . ooo g omsarbetet (f). 

1 (110 . 000 + 6 ooo) 
statsverkspropositio . . . 

.. d nen har i riket f·· 
an amål uppta ·t · · or motsvarande 

gi s 24 . 250.000 mark . 
Av anslaget ges bidrag åt Åland . 
understöd enligt land s Ungdomsförbund, samt 

b skapslai::..en om k 
ar ete . ommunalt ungdoms-

Uhderstödjande 
375 . ooo av idrott och fysisk fostran (r). 

. (310 . 000 + 65 00 ) 
Statsanslaget f" .. . . 0 

or stodJand e av .d 
fostran föreslås . . k i rott och fysisk 

i ri sbudgeten h" " 
mark . På basen av n ä d OJt till 83 . 750 . 000 

mn a budgetering f " c 

svarande ändamål i land k . ores l as för mat-
s apet 375 . ooo mark. 

26.17 . 50 
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För anslaget föreslås följande dispositionsplan: 

1. Understöd för å llmän verksamhet, inklusive 

26 . 16 

motionsverksamhet 175.000 

2 . Understöd för anläggningar: 

a) Understöd för grundförbättringar och 

uppförande av anläggningar 

b) Lån för grundförbättring och uppförande 

av anläggningar 

3. Landskapsindrottsnämndens verksamhet 

105.000 

85 . 000 

10.000 

375 . 000 

Landskapsstyrelsen anser att ovanstående fördel 

ningsgrunder skall vara riktgivande . Avvikelse 

skalldock kunna ske , där sådan visar sig påkallad . 

Föreslaget understöd för allmän verksamhet förut

sätter för att verksamheten skall kunna bibehållas 

på nuvarande nivå, anslag även ur penningamtomat

medel . 

17 . ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt 

understöd åt kulturella organisationer (r) . 

310 . 000 (230.000 + 80.000) 

Efter utlåtande från Ålands Kulturstiftelse före

slås rrnslaget fördelat såsom följer: 

1. Aland~ kulturstiftel~e 6.500 mark. Minskning 

1 . 500 mark. 

Avses för stiftelsens urkundssamling och för den 

allmänna verksamheten . 

2 . Bidrag för museiverksamhet 15 . 000 mark. ökning 

5 . 000 mark . 

Avser Ålands sjöfartsmuseum för förkovring av museets 

samlingar . 

3 . Föreningen: Brages ur klippsverk 500 mark . Oföränd

rat anslag . 

Föreningen upprätthåller ett : unikt urklippsverk med 

en mycke nhet material rörande Åland och de åländska 

kommunerna . 

4 . Ålands spelmansgille 8 . 400 mark . ökning 2 . 150 mark . 



På grund av utökat intresse för folkmusiken, 

även bland ungdomen avser gillet att utöka sin 

verksamhet med bl.a. en inomhusfest. Aven i övrigt 

kräver gillets allmänna verksamhet ökat anslag för 
bl.a. resor i anslutning till övningar. 

5 . Alands sång'"' och musikförbund 28.900 mark. 
ökning 8.90-0 m~~k . 

Utnyttjas som verksamhetsbi~rag för medlemskörerna och 

orkestrarna och för arvoden åt instruktörer. Förbundets 
. . engagemang i Ålandsutställningen 1976 och den finlands-

svenska sångfesten i Vasa, liksom för utgivande av en 
50-års historik , kräver höjt anslag. 

6. Bidrag för teaterverksamhet 14.800 mark . Ökning 
2.800 mark. 

Anslaget föreslås liksom förut uppdelat dels på under

stöd för Teaterföreningen, 5 . 000 mark, för dess egen 

verksamhet i form av bl.a uppsättning av egna föreställ

ningar, dels för gästspelsverksamhet. Gästspelen från 

professionella teatrar har under senare tid blivit 

ett betydelsfullt inslag i det åländska kulturlivet . 

Aven sk~rgården har i stor utsträckning införlivats 

i dessa turneer. Såväl Riksteatern i Sverige som Åbo 

svenska teater avser att göra regelbunda gästspel. 

7. Ålands foTkminnesförbund 63 . 000 mark. Ökning 
26.000 mark . 

Anslaget föreslås för förbundets allmänna verksamhet, 

för tidskriften Åländsk Odling och för fortsatt doku

mentärfilmning. Den allmänna verksamheten, som förut

sätter ett bidrag på 10.000 mark kommer att utvidgas 

att förutom hantverkardagarna omfatta ett intensifierat 

midsommarfirande och en lillajulmarknad, vardera p å 

Jan- Karlsg å rd e n . Härutöver har förbundet upptagit 

kontakter med Kilens hembygdsförening i Österbotten. 

Vidare skall förbundet arbeta för att öka intresset 
för lövä n g svå rd. 

För utgivande av Åländsk OdliLg föresl ås mot redovis
ning 13 . 000 mark. 

För det forts a tta dokumentärfilmandet av åländska 

folkseder e rfordras ytterligare understöd om 40.000 

mark , som fnreslås utgivet mot redovisning. Aktuella 

filmningsobjekt är under år 1976 duntäkt och gaml a 

26 .17 
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Filmarbetet förutsätts ske hantverk. under sakkunnig 

ledning. 

8. Ålands f ågelskyddsförening 14. 500 mark .ökning 

2.500 mark . 

1 . fågelobservationer· tenskan iga 

26 . 17 

Avser föreningens ve , . na vars verksamhet 
0 d b~da stationer ' . 

Reparationer pa e d liksom komplettering 
a erfor ras ät känd .i hela Europ ' 

·ern a 5.000 mark. av inventari · k ökning 

9. Ålands ons k heten med kurser 
k tförening 10.000 mar . och 

ditionella ver sam . 
Förutom den tra . tt presentera sina 

föreningen a - · ·-utställningar kommer - . ska österbotten. Vi 
"" Ilningar i sven 

medlemmar vid utst a d Ålands litteratur-
tt i samarbete me . 

dare avser man a föreningens antologi, 
. 1 trera den senare k förening il us . 5 000 roar . 

gångsanslag om · 
"lket fordrar ett en k Oförändrat anslag. 

vi Chaplin 2. 000 mar . .. att 10. Filmklubben frakter etc . for 
.. att täcka hyror' . . . 0 

Avser bidrag for "f på en skälig niva 
0 dlemsavgi terna - .. -

därigenom halla me . d 1 av medlemmarna ar ung 
med beaktande av a tt en stor e 

d '"k . g 500 om. f 3 000 mark. 0 nin 
11 . Årsboken St . Olo . .k ' kostnader. Boken 

h""da tryc eri 
Föranleds av OJ t hela världen. 

mark. 

sprids 

.. er run · 
bland Ålandsvann . . . 3 750 mark. ökning 

~ biblioteksförening . 12 . Alan s 800 

mark. för författarbesök' att täcka kostnader 0 Ans
laget avser 1 . litteraturfra-. . t kspersona i 

. n för biblio e . till fram~ informatione 0 1976 riktar sig 
d " som ar och "Bokens ag ' gor 

för allt barn och ungdom . . 15.000 mark.ökning 
13. Ålan s i . d i· tteraturförening 

10.000 mark . l" ande verksamheten 
r 6 000 mark den op d etc. Av ans laget avse . "'k seminariedel tagan e 

f .. fattarbeso , k · kluderande or. . 
1 

in "Åländs a 
in 0 0 mark för anto og . 
Vidare föresl a s 6.00 f lligare fortsättning 

.. er" en y 
skrivare och konstnar ' 1 gin från 1974 , som re-

.. kande anto o P å den interssevac d t traditionella 
000 mark avser e 

dan, slutsålts . 3. . . anordnats i sommar-
. . som tidigare 0 

skrivarseminarium, f"resl å s överfört p a 
i men som nu o . h 

universitetets reg . ar till att uppmuntra oc 
. Seminarierna syft 

föreningen . .. f ttarbegå vnin ga r. utveckla å ländska for .a 



26.17.52 

26.17.54 
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26.17. 
14 . Visans Vänner på Åland 2.500 mark. Ökning 

2.500 mark. 

Föreslås för stödande av en sång- och musikfest på 

Kökar sommaren 1976. Motsvarande arrangemang tidigare 

har tilldragit sig stort intresse såväl konstnärligt 

som publikt och bidrar till att öka kulturutbudet i 
skärgården. 

15. För konststipendier 20.000 mark . Ökning 5.000 mark. 

Med beaktande/Xtt dylika stipendier bör vara tillräckligt 
stora för att ge avsedd effekt föreslås höjt anslag. 

Stipendierna bör i första hand utdelas som studiestipendier 
och bKr kunna lämnas outdelade om lämpliga aspiranter 
sakna-s. 

16. Till landskapsstyrelsens dis osition 102.150 mark. 
Ökning 31.350 mark. 

A7 anslaget föreslås att 30.000 mark reserveras för 

Ålands folkminnesförbund för utgivande av boken "Liby 

hemman", som avser att ge en värdefull bild av jordbruks

liv och folkseder under gångna tider. En förutsättning 

för anslagets slutliga beviljande är att arbetet, innan 

tryckning sker, genomgår fackgranskning av sakkunniga. 

Vidare föreslås att 3.400 mark reserveras för genom

förandet av projektet "Saltvik 1976 - en bilddokumenta

tion av en kommun". Iden, som bygger på att i bild skild

ra livet i en kommun under ett år (administration, be
byggelse, natur, näringar, föreningsliv etc.), är av 
kulturhistoriskt intresse och bör stödas. 

Återstoden av anslaget 68.750 mark föreslås för 
projekt som inte kunnat förutses tidigare. 

Landskapsstyrelsen förbehåller sig rätt att i anledning 

av redovisningar för samtliga ovannämnda anslag pröva an
slagens slutliga storlek. 

Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionens Ålands 
distrikt. (Rubriken ändrad). 

4.ooo (3.ooo + l.ooo) 

Understöd åt Föreningen Norden. 
9.ooo 

cn.ooo - 2.000) 
Med beaktande av att i anslaget för år 1975 

ingick ett engångsanslag föreslås en minskning 
om 2.000 mark. 
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26.17 

d (Momentet utgår) Alandsvecka pi Islan 
(26.17.55) :'40.000 -40.000) 

fo .. r kostnaderna för Ålan sve d eka på Skansen 
(

2
6.17 . 56) Andel (Momentet utgår) 

26.20.21 

26.20.22 

26.20.23 

(5o.ooo - 5o.ooo) 

Museibyrån. 

OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 20. ARKEOLOGISK 

· . (R b ·ken ändrad) 
Fältarbeten u ri 

130 
OOO· tb 45.000) 

(200.000 - . ' . 
70. 000 .. k ologiskt etnol.ogiskt tgifter for ar e ' . 
Momentet upptar u "lka föreslås dispo-

. kt fältarbete, vi och byggnadshistoris 

neras enligt följande: 

1. Arkeologiskt fältarbete 

_ utgrävningar 

fa·· 1 tkurser arkeologiska 

- undervattensarkeologi 

d . sskyl tar och landskapsfre ning 

vård 
2. Etnologiskt fältarbete 

. d·shi"storiskt fältarbete 3. Byggna 

30.000 

10.000 

5.000 

10.000 

Momentet • 0 1975 större arbeten inrymde ar . 0 _ 

av engångsnatur bl.a. 

bergsöda och i Vårdö, 

har minskats. 

utgrävningarna i Lang 

L .. o" varför anslaget ov ' 

55.000 mk 

10.000 " 

5 . 000 " 

70_,_QQQ=m~= ==----

k . s - och inventeringsarbete · fors ning 
Restaurerings - (

6
0.000 + 

5
.000; tb 40.000) 

65.000 enligt följande: föreslås disponeras Anslaget 

Fornminnesinventering 1. 

Kulturmiljöinventering 2. 

Forskning och publicering 3. 

40.000 

20.000 

5.000 

65.QQQ ===---

. . ventering avser kartering Anslaget för fornminnesin . 

. trering av fornlämningar. och regis 

Underhåll och inlösen av gam la byggnader. 

(10.000) 10.000 

.Anslaget för bidrag till 0 

.. n fa0 användas föreslas ave . . 

sammanslutningar 

kul turhis tor is.kt 

k "lda för restaurering av och ens i 

värdefulla byggnader. 
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26 .20.29 
övriga konsumtionsutgifter. 
3.000 

(3 . 000) 
26.20 . 30 Understöd för 4/mbk 

Pommerns underhåll. 
10.000 

(10.000) 

21.ALANDS MUSEUM 

26.21.0l Avlöningar (f). 
119.060 

Momentet upptar 1 
(109.732 + 9.328) 

av öning för 3 
städerskor k ' onservatorarvoden 
museipraktikanter. 

museivakter

och arvode för 

26.21.10 Lokalutgifter (f). 
150.000 

26.21.21 Referensbibliotek och 
30.000 

(150.000) 

26.21.22 

26.21.29 

26.21.70 

26.22.0l 

komplettering av museiföremål. 
(30.000) 

Momentet påföres komplette . 
t k - ringar av ref . 

e et och arkivet samt inl .. erensbiblio-
osen av museiföremål. 

Utställnings - och .. . . 
ovrig musei~erksamh~t. 20.000 

A (14.000 + 6.000) 
vser kostnader för utställ . -

och fotografering . . ~ingar' konserveringir 
av museiforemål. 

ö . 
vriga konsumtidn~utgift~r. 

6.ooo 
(5.000 + 1.000) 

Ökningen föranleds av 
allmänna k ostnadsstegringar. 

Anskaffning ~v inventarier och 
inredningar. 14.000 

(75.ooo - 61.000) 
Anslaget avser f "l. d 

o Jan e anskaffningar· 
1. Takräcke med kapell till . . . 
2 1 .. . - transportbilen 

. st. avvagningsinstrument 
3. Skyltar m.m. 

4. Arkivskåp 

5. Hyllor m. m. 

22. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

Avlöningar Cf) 
33.840 

(29.344 + 4 . 496) 
Avser avlöning a 

v en deltidsanställd . 
och en museivakt - städerk intendent 

s a . 

2.000 

3.600 

5.ooo 

1. 000 

2.400 

H_,_ooo ---=== 

26 . 20 

26. 22 . 10 

26 . 22 . 21 

26 . 22.29 

26.23.01 

26.23 . 10 

26.23 . 13 

26.23.21 

26.23 . 29 

26 . 24.13 
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Lokalutgifter (f) . 
12.000 (12.000) 

Avser hyror, elsttöm och städmaterial. 

Tnköp av konst samt övrig musei verksamhet. 

25.000 (25 . 000) 

För inköp av konst föresl å s 15.000 mark och för 

övrig museiverksamhet 10 . 000 mark. 

övriga konsumtin:nsutgi_fter. 

3.000 (3 . 000) 

23. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRADE 

A.vföningar (f) . 

87.000 (55.000 + 32.000; tb 21 . 000) 

Momentet upptar medel för avlöning av personal 

för Ålands Kulturhistoriska museum, Kastelholms 

slott och friluftsmuseet Jan Karlsgården . Perso

nalen är anställd i arbetsavtalsförhållande 

under säsongen april - november. 

~yggnadernas drift (f). 

10 . 000 (10.000) 

Underhå lls- och restaureringsarbeten (r). 

350.000 (300. nnn + 50. ooo; tb 140. ooo) 

26.22 

Anslaget avser i första handunderhålls- och restaure

ringsarbeten för .slottets bevarande såsom förstärkning 

och restaurering av slottets murar och murverk, enligt 

program som skall fastställas av landskapsstyrelsen. 

Komplettering av museiföremå l och övrig musieverksamhet. 

8.000 (7 . 000 + 1.000) 

Anslaget avser förutom anskaffning av museiföremål 

även utgifter för utst~llningsverksamhet, bl.a. arvo

den för spelmän och hantverkare. 

övriga konsumtionsutgifter. 

3.000 (3.000) 

24 . BOMARSUNDS FORNMI NNESQMRÅDE 

Underhålls- och restaureringsarbeten (r). 

50.000 (100.000 - 50.000) 
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Anslaget avser ing 
. o a nya unde '" k · 
igangsättning av rso ·ningar e ll e r 

nya arbe t en 
rande av skada P o f 

- a ramgrävda 
uta n endast f'" h . or ind -

26.24.29 Övriga k · · · 
mur ar och fornfynd . 

- onsumtionsut .. f 
5 . 000 gi ter. 

Anslaget har (7.000-2 . 000) 
beräknats kunna . 

minskas. 
Biblioteks by . o ran. 

26.30.08 
30. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

Delegationen för b 
1. 000 . iblioteksärenden. 

26.30.21 
AlandicasamTingen. 
10.000 

(l. 000) 

26.30 . 22 
(lo.ooo) 

Utgifter för ku·r ·s·- · 

26.:rn.29 

26.30.30 

26.30.31 

26.30.5o 

och 
3.ooo föredragsverksamhet 
An l ( 5 · O 0 0 - 2 . 0 O O ) . s aget avser k 

ursverksamhet . 
anordnar · som bibl · 

i samarbete med Al ioteksbyrån 
öv· ... . . . . . .. ands sommarunivers; 

riga konsumtionsut .f . _,_ tet. 
2.000 gi ter. 

(2. 000) 
Landska sstöd för 
450.000 kommunala bibliotek (f). 

Momentet inrymmer 

By:ggnadsbidrag · åt 
l.ooo 

(300.000 + 150.000) 
lagstadgade understöd. 

bibliotek. 

Byggnadsbidrag 
1976. 

.. Clo.ooo - 9.ooo) 
beraknas inte bl. 

i utbetalade 

Understöd åt 

under år 

författare och .. .. 
16.600 oversattare (r-f) 
Enligt 1 Cl 4.ooo + 2.600) 

andskapslagen om viss . 
understöd åt f'" f a stipendier och 

or attare och .. 
skall 5 procent a d oversättare (9/62) 
b . v et under f'" o 
eviij ade landskapsb. d , oregaende budgetår 
.f i raget f'" b . 

gi ter utdelas fä . . . or iblioteksut-
r rubri cerade ändamål. 

(26.30.70) Anskaffnina av . 
,-, inventarier. 

Cl.5oo 1 Momentet utgår, dao - -500) 
anslag f'" 

rier reserverats u d or ans kaffning av 
n er ett ge 

mensamt moment 
invent a -

( 24. 03. 70). 

26 . 24 

27 . 01.01 

27 . 01.10 

27 . 01.20 

27.01 . 28 

27 . 01.29 

27.02. 30 
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~z~=N6BlN~§~Y~~kNlN~~N§=~Q~Y~kINlN~§Q~B~~~ 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

27.01 

Avlöningar (f) 

1. 534. 446 (1 . 190 . 381 + 344.065; tb 7 . 000) 

Föreslås att näringsavdelningens chef i löne

avseende skulle jämställas med avdelningschef vid 

näringsstyrelsen och därvid hänföras till B 4. 

Likaså föreslås att miljövårdsintendenten skulle 

jämföras med överinspektör vid jord- och skogsbruks

ministeriets avdelning för jakt och fiske och hän

föras till löneklass B 1. 

över de nya löneplaceringarna skall Alandsdelega

tionens utlåtande inhämtas. 

Vidare föreslås att avtalsbefattningen såsom före

tagskonsulent räknat från 1.1.1976 ombildas till en 

extraordinarie befattning med avlöning enligt löne

klass B 1 . 

Anslaget för tillfällig arbetskraft har ökats för 

att tillgodose avdeln~ngehs behov av tilläggsarbets

kraft för vattenbyggnadsarbeten . 

Lokalutgifter (f) . 

95.000 

Resor (f) 

130.000 

(95.000) 

(115.000 + 15.000) 

ökningen föranleds av stegrade resekostnader. 

Till landskapsstyrelsens disposition . 

7.000 (7.000) 

övriga konsumtionsutgifter. 

80 . 000 (70.000 + 10 . 000) 

ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Allmänna byrån . 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Landskapsand e l och -understöd för avlönande 

av-kommunernas näringsombudsmän (f) . 

10 . 000 (+10 . 000 , tb 10 . 000) 

Utgör e s av l agst adga t bidr a g . 



27 . 02 . 40 

27 . 02.41 

27.02.42 
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Landskapsunderstöd för an1 itande av konsult

företag, marknadsföring och andra åtgärder 

för främjande av näringslivet . 
100 . 000. (60.000 + 40 . 000) 

2'.l:0 2 

ökningen motsvarar den allmänna kostnadsstegringen. 

Landskapsunderstöd för kurs-, uthildnings
och rådgivningsverksamhet . 
90.000 . T90.0DO) 
I anslaget inrymmes bidrag at Ålands hemslöjds-

förening för avlönanre av en hemslöjdskonsulent . 

Räntstöd för utveckl ingsområdeskrediter (f) . 
500.000 (500.000) 

I statsverkspropositionen för år 1976 föreslås 

att utvecklingsområdeskrediter och räntestöds

krediter för kommuns produktionsbyggnader skall 

godkännas till ett belopp av 100 milj . mark . I 

propositionen säges vidare att sedan den nya utveck

lingsområdeslagstiftningen trätt i kraft det allt

jämt är av nöden att godkänna utvecklingsomr~des

krediter för sådana projekt på vilka lagen om 

utvecklingsområdeskredit skall tillämpas i enlig

het med en lagproposition som kommer att avlåtas 
till riksdagen. 

För landskapets del föreslås att räntestödskrediter 

under år 1976 skulle få godkännas till ett belopp 
av högst 1.400.000 mark . 

27. 02 . 43 Transportstöd inom utvecklingsområden (f) . 

250.000 (220 . 000 + 30 . 000) 

I riksbudgeten har för regionala transportstöd 

föreslagits 22 . 000,000 mark. Därjämte föreslås 

för skärgårdens transportstöd till statsrådets 
disposition 80 . 000 mark. 

(2 7 . 0 2. 44 ) Arbetskraftspolit isk finansierings stöd (r) . 

(300 . GOO - 300 . 000) 

Momentet utgår, då stödformen upphört . För 
d b . 1 . d st.öd re an evi Ja ey±inns anslag reserverat . 

27 . 02.45 Understödjande av landsbygdens elektrifiering (r) 

150 . 000 (90 . 000 + 60.000) 
av 

Elektrifieringsbidrag erläggs i stöd av7handels-

och industriministeriet fastställda grunder . 

27 . 02.46 

27 . 02 . 47 

27 . 02 . 48 

27 . 02 . 49 

27.02.50 

27.02 . 51 

2.7 . 02 . 52 
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Anslaget för år 1976 avses som delunderstöd 

för olika elektrifieringsprojekt i nordvästra 

skärgården . 

I anslaget ingår bidrag för nedsättning av anslut

ningsavgifter och anskaffning av elaggregat till 

enskilda hushåll . 

För tryggande av sysselsättningen (f) . 

125 . 000 (10 . 000 + 115 . 000) 

27 . 02 

Anslaget avses att i händelse av vikande konjunkturer 

kunna disponeras i sådana fall där brådskande insat

ser är av nöden för att trygga sysselsättningen. 

Garantikredit för byggnadsverksamhet, industrier och 

vissa andra näringsgrenar (f). 

40 . 000 (40.000) 

Praktunderstöd för lantbruksförnödenheter . 

25,000 (25.000) 

Anslaget avser understöd enligt de grunder som anges 

i statsrådets beslut om nämnda understöd . 

Landskapsunderstöd för Alandsutställningen år 1976 

30 . 000 (30 . 000) 

I årsstaten för år 1975 förutsattes även för år 

1976 ett landskapsunderstöd om 30 . 000 mark för 

utstäl~niµgens geno~förande: . 
Finansieringsstod for detalJhandeln i ~lesbygder. 
IS . 000 _ (+ 1$.000; tb l.OOOT. 
Finansierinosst~d gives enligt den av ~ landsI~Dg~t 
under år 19~5 antigna lagen om finansiering~~töd 
för detaljhandeln i glesbjgdei (AFS 33/75) . 

Semesterpenning för småföretagare (r). 

50 . 000 (+50.000; tb 50.000) 

Semestersystemet för småföretagare torde komma 

att tillämpas även under år 1976 . 

Produktionsstöd (r) . (Rubriken ändrad). 

700 . 000 (+700 . 000, tb 400 . 000) 

För stödjande av produktionsverksamheten inom 

landskapet såsom utvecklingsområde föreslås i 

enlighet med den av landstinget nyligen godkända 

lagen att i investerings-, start- och utbildnings

bidrag under år 1976 skulle få beviljas högst 1 . 200.000 

mark . 



27 . 02.77 

27.02.82 
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Under år 1976 beräknas ovannämnda beslut 

erfordra utbetalningar om sammanlagt 700 . 000 
mark. 

27 . 02 

Investerin ar för tr g ande av s sselsättningen (Momentet nytt) 
soo.ooo 

(+500.000) 

Anslaget är avsett för åtgärder för tryggande av syssel
sättningen. Anslaget föreslås även få användas för lån 
till näringslivet. 

Investeringslån (r) 

Ctb s.000.000) 
I tilläggsbudget under år 1975 beviljades för ända

målet ett tilläggsanslag om inalles 5.000.000 mark, 

varav 600.000 mark skulle få användas under år 1975. 

I motiveringen till statsverkspropositionen angående 
statsförslaget för år 1976 säger regeringen att man 

strävar till att år 1976 använda sammanlagt 400 milj. 

mark för utgivning av lån av investeringsfondens medel. 
Och skulle sysselsättningsläget försvagas mera än ~ 

väntat kommer man att överväga att anlita medel ur 

investeringsfonden i ännu högre grad än vad som ovan 
angivits. 

På basen av ovannämnda förhållanden föreslås att av 

återstående reservationsanslag för investeringslån 

i landskapet under år 1976 skulle få disponeras samman
J A gt 2.000.000 mark. 

{27.02.84) Lå n för hem- och snåihdustri(r). 
--·-: ~ --- ----non:ooo·· - i oo. oooJ 
;.tJm~ntet utgår,då motsvaranue lån inrymts i mom. 27 .02.82. 27 .02. 88 Ah1eteckmnl! i bolag (r J . 

F3Qu.00o . 1 . 11 kr+ 3m.oom f·· .. or att st1mu era t1 bmsfen av oretag, som ar 

viktiga för näringslivets utveckling föreslås att 

landskapet skulle teckna aktier främst i företag 

för förädling av åländska produkter ~ i företag för 

utvecklande av turismen särskilt i skärgårdsområden 

och i bolag för uppförande av industrihus på lands
bygden och i skärgården. 

Aktieteckning i bolag föreslås även kunna ske för 

säkerställande av fortsatt verksamhet i fall, där 
detta är viktigt för sysselsättningen . 

27 . 04 . 30 

27.04.83 

27.06.01 

27.06.10 

27.06.20 

27.06.21 
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04 . VATTENFöRSöRJNING OCH VATTENVÅRD n-
d t .. d för samhällenas vatte Landskapsun ers o 

vårdsåtgärder (r) · 

100.000 (150.000 - 50 . 000) 

mo tsvarande ändamål i riket har Anslaget för 

4.000.000 mark beroende på 
minskats med 

0 
dsåtgärder. 

. h""llenas vattenvar begränsning av sam a . ndska s-
o nd härav föreslås anslaget l la p Pa gru 

budgeten minskat med 50 . 000 mark. 

Lån för byggande för vattenav anläggningar 

försörjning (r) · 

1.200 . 000 (1.300.000 - 100.000) 

förhandsplanen för utbygganFör fullföljande av 

d rbete varande vattenförsörjnings-
det av un er a 0 650 000 mark. För 

erfordras lan om . 0 

i landskapet föreslas 

anläggningar 

andra vattenvårdsåtgärder 

lån om 550.000 mark. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 06. 

Avlöningar (f) 

303.784 (235.987 + 67.797) 

fo··ranleds av grop- och allmänna löneökningen 

justeringar. 

Lokalutgifter (f) 

25.740 

ökningen föranleds 

stegringar. 

Resor ( f) 

4. so 0 

(23.400 + 2.340) 

av allmänna kostnads-

(4.000 + SOQ) 

höjda reseersättningar. ökningen motiveras av 

och arbetskraftens Främjande av sysselsättningen 

rörlighet ( f) . 

27.04. 

( 84 . n n o + 6 6 • O 0 O) 
150. 000 .. . läget allmänt 

0 6 .. tas sysselsattnlngs 
Under ar 197 van .. "k d arbetslöshetsersätt-. .. ilket medfor o a e 
församras' v .. f""r avlönande av s. k. 

. Anslaget användes aven o .. 0 

n1ngar. .. 1 ättningsstod at . .. och for sysse s 
extra funkt1onarer f siskt och psykiskt 
svårplacerade 

handikappade. 

arbetstagare såsom y 

I I 



27.06.25 

27.06.29 
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27.06 

Driftskostnader för genomgångsbostäderna. 

30.000 (79.000 - 49.000) 

En omplanering av bostädernas användning förestår 

innebärande att företagen under år 1976 skall hyra 

upp bostäderna i deras helhet och därmed även svara 

för särskilda driftskostnader. 

övriga konsumtionsutgifter. 

30.800 (28.000 + 2.800) 

Ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

(27.06.70) Anskaffande av inventarier. 

27.07 . 01 

(5.000 - 5.000) 

Momentet utgår,då anskaffningarna föreslås 

ske från ett gemensamt moment (24.03.70) 

07.YRKESVÄGLEDNINGEN 

Avlöningar (f). 

58.444 (52.275 + 6.169) 

Ökningen föranleds av allmänn~ kostnadsstegringar. 

(27.07.20) Resor (f) 

27.07.26 

27.07.29 

27.08.08 

27.08.25 

(2.500 - 2.500) 

Momentet utgår med beaktande av att i 

momentet 27.01.20 för år 1976 inrymts dessa 
kostnader. 

Av landskapslagen om läroavtal föranledda utgifter (f). 

20.000 (20.000) 

Ö~riga konsumtionsutgifter. 

1.500 (1.500) 

08. YRKESUTBILDNINGSRADET 

Sammanträdesarvoden 

3.000 

Omskohingskurser (f) 

(3.000) 

300 . 000 (200.000 + 100.000) 

I riket kommer yrkeskursverksamheten att ändras 

så att den alltmer får karaktären av vidareutbild

ning, fortbildning och omskolning, medan behovet 

av egentlig fackutbildning vid yrkeskurserna sam

tidigt minskar. Målet har varit att man på kurser 

27.08.28 

27.10.02 

27.10 . 08 

27 . 10.21 

27.10 . 22 
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årligen skulle kunna utbilda ca 1 % av den syssel

satta arbetskraften eller 22.000 personer. Under år 

1975 utbildas ca 18.000 personer. På grund av det 

försämrade sysselsättningsläget kommer under år 1976 

24.000 personer att utbildas. För sysselsättnings-

kurser har sålunda i riksbudgeten för år 1976 föreslagits 

224 milj. mark (1975 = 168 milj. mark). ökningen föran

leds bl.a. av att det nuvarande systemet för under-

stöd till sysselsättningsfrämjande utbildning i form 

av yrkeskurser delvis ersätts med ett utbildningsstöd. 

På grund av vikande konjunktur och förväntat behov 

av ökat antal omskolningskurser föreslås anslaget i 

landskapsbudgeten höjt från 200.000 till 300 . 000 mark. 

Informationsverksamhet och andra yrke~främjande 

åtgärder till landskapsstyrelsens disposition . 

17.000 (17.000) 

Jordbruks byrån. 

10. FRÄ1v1JANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS

VERKSAMHET 

Avlöningskostnader enligt lagen Om semester för 

lantbrukare (f) 

500,000 (400.000 + 100.000) 

Gällande lag om anordnande av semesterför lantbrukare 

utgår samtidigt som lagen om lantbruksinkomsten (FFS 

106/73) eller den 1 mars 1976. Då semestersystemet 

dock väntas tillämpat även efter sagda datum och 

antalet semesterdagar höjts från 6 till 10 föreslås 

anslaget höjt. Vid beräkningen av anslagets storlek 

har beaktats tidigare reserveringar. 

Kostnader för lantbrukets semesternämnd. 

12.000 (7 . 000 + 5.000, tb 5.000) 

ökningen motiveras av högre kostnader än beräknat. 

Utgifter för lantbrukets instruktionsverk~amhet. 

8 . 000 (7.000 +1.000) 

ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar. 

Lokala fältförsök och demo~stratiotier. 

2 . 800 (2.800) 



27.10.23 

27.10.24 

27.10.30 

27.10.40 

27.10.41 

27.10.42 

27.10.43 

27.10.44 

27.10.45 

27.10.46 

27.10.47 
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Förvaltningsarvoden och övriga g6ttgörels~r 
för jorddispo~iti6nslån (f). 

100.000 (100 . 000) 

Inkö 
för jorddisp6sitionsändamål (r). 

200.000 (200.000) 

Landskapsunderstöd åt lantbruks- och skogsnämnder (f). 

25.000 (17.000 + 8.000; tb 4.500) 

Bidragsbehovet beräknas öka då nämnderna genom nya 
lagar erhålit mera arbete. 

Landskapsunderstöd för torrläggningsarbeten (r) 

55.000 (55.000) 

Utgifter fö~ täckdiknitigskredit. 

10.000 (7.000 + 3.000) 

Höjningen motiveras av ökat antal lån. 

Utgifter för lantbrukets grundkredit (f). 

130.000 (130.000) 

Ut ift~r för åk~rres~rverin och avträdelsevederla 
30.000 CD 

(60.000 - 30.000) 

Anslaget kan minskas då nya åkerreserveringsavtal inte 
ingås och en del uppsagts. 

På grund av jorddispositionslagen beviljade nedsätt
~itigar ~~h friår (f). 

30.0 00 (30.000) 

Landska sunderstöd för sänknin av vattendrag samt 
vattenståndsregleringa~. 

2.000 (5.000 - 3.000) 

Anslaget kan på grund av tidigare reserveringar minskas. 

Mjölktransportunderstöd (f) 

600.000 (400.000 + 200.000; tb 150.000) 

Anslaget föreslås för mjölktransportbidrag för skär
gården och fasta Åland. 

Främjande av jordbruket samt häst- och boskapsskötseln. 

60.000 (50.000 + 10.000) 

Ökningen avser nöjda understöd på grund av allmänna 
kostnadsstegringar. 

27 . 10 . 48 

27.10.49 

27.10.50 

27.10.51 

27 . 10.53 

27.10.54 

27.10.83 

27.10.85 

27.10.86 
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Främjande av svin-får- och fjäderfäskötseln 

pälsdjursuppfödningen. 

25.000 (25.000) 

Främjande av trädgårds- och biskötseln. 

13.000 (13.000) 

Landskapsunderstöd till kreatursförädlings

föreningar. 

samt 

55.000 (45.000 + 10.000, tb 15.000) 

På grund av att anslaget i första tillägget till 

årsstaten för år 1975 inrymmer ett engångsanslag 

om 5.000 mark inskränker sig ökningen till 10.000 

mark. Genom anslaget avses att seminverksamheten 

i skärgården skall kunna tryggas. 

Landskapsunderstöd för 4-H verksamheten. 

45.000 (40.000 + 5.000) 

Landskapsunderstöd för bekämpning av husbocken 

och för främjande av bostadsbebyggelsen i av 

husbocken utsatta trakter (f). 

40.000 (40.000) 

· fo"r sko··rdeskador (r). Ersättningar 

120.000 (120.000) 

Lån för torrläggningsarbeten (r). 

30.000 (30.000) 

Jorddispositionslån (r). 

2. 50 . . 0 000 ( 3.000.000 - 500.000) 

I riket avser man att i anslutning till total

revisionen av jorddispositionslagstiftningen 

avlåta en proposition med förslag till lag om 

brukningsenheter. Reformens syfte är att åstad

komma effektivare åtgärder för förbättring av 

lantbrukets struktur. I propositionen kommer att 

föreslås att räntorna på lån skall höjas. 

Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för 

lantbruksprodukter (r). 

27.10 

200.000 (825.000 - 625.000; tb 615.000) 

Då man icke kan räkna med större punktsatsningar på 

lagerutrummen under år 1976 föreslås anslaget mins

kat till 200 000 mark. 



27.10 . 87 

27.11.01 

27.11.10 

21.11.11 

27.11.21 

27.11.29 

27.11.70 

27.11.74 

-113-

Lån för främjande av bostadsbebyggelsen i av 

husbocken utsatta trakter (r). 

200 . 000 (200 . 000) 

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

Avlöningar (f). 

236.344 (184.364 + 51.980) 

27 . 10 

Anslaget innefattar ingen utöknin~ av personalen 

utan endast allmänna lönejusteringar. Ersättningen 

för väderjour har höjts från 4.000 mark till 5.500 
mark. 

Byggnadernas drift (f). 

23.000 (20.000 + 3.000) 

ökningen motiveras av allmänna kostnadsstegringar . 

Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier. 

11.000 (10. 000 + l.COO) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Driftsutgifter. 

41. 000 (35.600 + 5.400) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar 

och försöksstationens deltagande i Ålandsutställningen 
1976 . 

övriga konsumtionsutgifter 

14.000 (8.500 + 5 . 500) 

Anskaffning av inventarier och maskiner. (Rubriken ändrad) 

2.000 (50.000 - 48.000) 

Anslaget avsett för mindre anskaffningar eller 
investeringar. 

Byggande av personalbostäder vid Ålands försöksstation (r) . 

1.000.000 (+l.000.000) 

På grund av att Ålands försöksst~tion icke kunnat er

bjuda personalbostäder i tillräcklig utsträckning har 

det uppstått betydande svårigheter att få arbetskraft 

till försöksstationen. Detta har i sin tur lett till 

svårigheter att förverkliga planerade försöksodlingar. 

Då bostäder för personalen icke finnes att tillgå 

på rimligt avstånd från stationen och behovet av bostä

derna sålunda är påtagligt , föreslår landskapsstyrelsen 

ett anslag om 1 . 000 . 000 mark för personalbostäder vid för
söksstationen. 

27.12.01 

27.12.10 
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12 . SKOLLÄGENHETEN JOMALA GARD 
27.12 

Budgetuppställningen för Jomala gård har i denna årsstat ändrats 

och anpassats till redovisningssystemet i övrigt . 

I sin budgetframställning har skolans direktion föresla

git att man i samarbete med Betsocker Ab skulle gå in 

för att driva en permanent demonstrations- och försöks

verksamhet av sockerbetor på s.k.Storängsskiftet på Kas

telholms gårds marker . Avsikten med odlingen är att ge 

de åländska odlarna tillfälle att studera sockerbetsod

lingens maskinutrustning, ogräsbekämpnings- och gall

ringsrnetoder, skördeteknik och lagringssätt. I odlingen 

skulle även utläggas försök gällande gödsling, sortval 

s amt ogräs- och insektsbekämpningsmedel. Under år 1976 

skulle odlingen omfatta 4 ha och under de följande åren 

ökas till 7-9 ha. Samarbetet mellan skollägenheten och 

Betsocker Ab skulle · utformas~så att ' skollägenhet~n ~k~lle 

sköta odlingen rent praktiskt, medan sockerbruket skulle 

medverka i detaljplaneringen såsom skötselåtgärder, ut

läggning av försök m.m. Dessutom skulle sockerbruket utan 

ersättning tillhandahålla vissa maskiner och redskap . 

Då frågan är vittsyftande och landskapsstyrelsen inte 

ännu hört bl.a. producentförbundet föreslår landskaps

styrelsen att beslut om omläggningen av odlingsplanen 

ännu inte skulle fattas i anslutning till denna årsstat 

utan avgöras efter särskild utredning. Detta hindrar dock 

inte att sockerbetsodling redan nästa år kan införas på 

lägenhetens odlingsprogram, ehuru icke i den omfattning 

som nu föreslagits, innan utredning och särskilt beslut 

i frågan fattats. 

Avlöningar (f). 

U3. 460 (116.680 + 16.780) 

ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar . 

~yggnadernas drift (f). (Momentet nytt). 

15.300 (+ 15.300) 

På momentet förs driftsutgifterna för byggnader, främst 

bränsle, elström och vatten. 



27.12.ll 

27.12.13 

27.12.21 

27.12.27 

27.12.29 

27.12.70 

27.12.74 
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Underhåll av maskiner och redskap. (Momentet nytt). 

12.000 (+ 12.000) 

Utgifterna beräknats för maskiner till ca 7.000 mark 

och för arb~tsredskap till c. 5.000 mark. 

Underhåll av byggnader och vägar. (Momentet nytt). 

10.000 (+ 10.000) 

Underhållet för byggnadernas del har beräknats till 

8.000 mark och för vägar till 2.000 mark. 

Försäkringar (f). 

12.000 ( + 12. 000) 

I momentet ingår olycksfalls-, brand-, trafik- och 

arbetslöshetsförsäkringsavgifter. 

övriga driftsutgifter (f). (Rubriken ändrad). 

144.100 (97.000 + 47.100) 

Driftsutgifternas fördelning framgår av sifferbudge 

tens specifikation. 

övriga konsumtionsutgifter. (Rubriken ändrad). 

4.500 (+ 4.500) 

Avser telefon och andra administrativa kostnader. 

Anskaffning av arbetsmaskiner och transportredskap (r). 

25.000 (60.000 - 35.000;tb 10.000). 

Anslaget avser anskaffning av en foderblandni n gsanlägg 

ning bestående av kvarn, 3 st portionerare, våg, auto

matikskåp och fodersilos, Genom anskaffningeh kommer~a r

betsåtgången för en person att minskas från 1,5 arbets

dagar per vecka till 2- 4 timmar i veckan. 

Uppförande av plans i los. (Rubriken ändrad). 

13.500 (+ 13.500) 

För material för 2 st. plansilos för sågspån på c. 20 m3 , 

vilka under vintern 1976 skulle uppföras med Jomala gårds 

egen arbetskraft föreslås 4.000 mark. Sågspånen användes 

numera året runt som strö i ladugården. 

För 2 st. plansilos för upplagring av betblast föreslås 

7.000 mark och för en plan för upplagring av sockerbetor 
2.500 mark. 

27.15.ll 

27.15.20 

27.15.21 

27 . 15 . 23 

27.15.40 

27.15.41 

27.15.70 

27.15.83 

27 . 15.84 

27.16.01 

27.16.29 

27.20.ll 
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Skogsbruksbyrån. 

15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

Underhåll och drift av maskiner och re_dskap (f). 

36.000 (30.000 + 6.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Resor (f) 

54.000 (54.000) 

Forskningsverksamhet (f). 

33.000 (33.000) 

Utbildning och skogskurser. 

59.000 (59.000) 

Främjande av och tillsyn över den privata 

skogshushållningen. 

20.000 (20.000) 

27 . 15 

Landskapsunderstöd för skogsförbättringsarbeten (r). 

300.000 (300.000) 

Anskaffning av maskiner och redskap. 

4.000 (4.000) 

Skogsförbättringsarbetenas förhandsfinansiering (f). 

5.000 (5.000) 

Skogsförbättringslån (r). 

130.000 (130.000) 

16. PLANTSKOLORNA 

Avlöningar (f). 

ll0.000 (96.000 + 14.000) 

ökningen föranleds av allmänna lönejusteringar. 

övriga konsumtionsutgifter. 

42.000 (33.600 + 8.400) 

ökningen föranleds främst av allmänna kostnadsstegringar. 

E_iskerib.yrån. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

Underhåll av drift och fiskefyrar. 

10.000 (8.000 + 2.000) 

ökningen föranleds av behovet att reparera och förnya 

fyrmaterial. 



27.20.21 

27.20.2-Z 

27.20.23 

27.20.24 

27.20.40 

27.20.41 

27.20.42 

27.20.43 

27.20.49 

27.20 

Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (r). 

150.000 (400.000 - 250.000) 

Under år 1976 kommer utbyggnaden av Hamnsundets 

fiskehamn att slutföras. Aktuell är även fiskebrygga 

i Kumlinge. 

Fiskeriundersökningar. 

90.000 (83 . 800 + 6.200) 

Anslaget avser fortsatta undersökningar av fiskpo

pulationen i havsvikar, gäddpopulationen inom mo

dellområden och utredning om utnyttjandet av fisk

vatten. Vidare ingår insjöundersökningar och undersök

ningar rörande föroreningen i skärgården. 

Utgifter för insamling av primäruppgifter om fisket 

samt informationsverksarrihet. 

10.000 (8.000 + 2.000) 

Anslaget avser insamling och bearbetning av primär

material om fisket i enlighet med Östersjökonventionen. 

Utgifter för undersökning av vattentäkter, avlopps

verk och recipienter. 

6.000 (6.000) 

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fisk~~edskap och fiskebåtar (f). 

270.000 (270.000) 

Räntestöd för fiskerilån (r). 

90.000 (90.000) 

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar. 

10.000 (10.000) 

Landskapsunder~töd för marknadsföring samt transport 

av fode~fisk (r). (Rubriken ändrad) 

1.000.000 (490.000 + 510.000; tb 1.200.000) 

Enligt lagen om prisstöd för fiskfångst (FFS 921/75) 

skall även prisstöd utgå till fiskarena. Medel härför 

har inräknats i anslaget. 

Uvrigt understöd för fiskerinäringens främjande. 

60.000 (55.000 + 5.000) 

Understödet ges för fisktransporter i skärgården . 

27.20.83 

27.21.01 

27.21.29 

27.21.70 
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Lån för främjande av fiskhushållningen (r). 

400.000 (400.000) 

Anslaget avser att möjliggöra fortsatt utbyggnad 

av fiskindustrin för ökad förädling av fisk. 

21.FISKODLINGEN 

Avlöningar (f). 

39.856 (34.840 + 5.016) 

27.20 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

övriga konsumtionsutgifter. 

70.500 (64.000 + 6.500) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

I anslaget ingår såsom föregående år 15.000 mark 

för inköp av utvandringsfärdiga havsöringar. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 

10.300 (10.100 + 200) 

Anslaget avser anskaffning av 2 st. rostfria 

bassänger, ventiler och en dykardräkt. 

Byrån för turistärenden. 

25. TURISMENS FRÄMJANDE 

Landstinget har i sitt betänkande till ordinarie 

årsstaten för år 1975 efterlyst en klar gränsdragning 

~e~lan turistföreningens och byråns för turistärenden 

arbetsuppgifter ifråga om den allmänna marknadsföringen 

av den åländska turismen. Landskapsstyrelsen har utrett 

frågan och ansett att en särskild kommission tillsvidare 

borde leda marknadsföringen. För år 1976 har tillsatts 

en kommission bestående av 7 medlemmar, representerande 

följande områden av näringslivet: rederirörelsen (passa

gerartrafiken), hotell verksamheten, stuguthyrningsbranschen, 

handeln och turistbyråerna . Landskapsstyrelsen represen

teras i kommissionen av den landskapsstyrelseledamot, som 

företräder näringsavd e lningen, och chefen för byrån för 

turistärenden . 
När det gäller marknadsföringen för år 1976 har landskaps-

styrelsen ansett att det praktiska arbetet borde få utföras 

av Alands turistförening, såvitt icke arbetet kunde utföras 

väsentligt bättre och biliigare på annat sätt. Turistförc

ningen skall därvid följa de direktiv för marknJ.dsföringcn 

som ovannämnda kommission utfärdar. Frsättning crl:iggc~ 

_____ ____.. ....... 



27.25.21 

27.25.40 
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mot räkning, utvisande de verkliga kostnaderna 
' dock högst det belopp, som angivits i anbudet för 

envar marknadsföringsuppgift. 

För att öka planmässigheten och långsiktigheten i 

marknadsföringen föreslås att landskapsstyrelsen 

skulle bemyndigas att redan under år 1976 besluta 

om vissa marknadsföringsåtgärder för år 1977 till 

ett högsta belopp av 150.000 mark. 

Undersöknin ar, informationsverksamhet och klassi
fieringar. 

40.000 (40.000) 

Turismens främjande. 

27.21 

330.000 
(175.000 + 155.000; tb 100.000) 

Av anslaget föreslås 95.000 mark för utgivandet av 

broschyr~n "Åland 1976" 200.000 mark för marknads

föringen av Åland som turistmål och till landskaps

styrelsens disposition 35.000 mark. 

27.25.41 

27.25.42 

Landskapsunderstöd för båttrafik i turismens tjänst. 

40.000 (50.000 - 10.000) 

För år 1976 föreslås att anslaget skulle disponeras 

såsom bidrag för upprätthållande av vissa turist
rutter. 

Landskapsunderstöd för byggande av småbåtshamnar. 
75.000 (75.000) 

(27.25.43) Landskapsunderstöd för Ålandsvecka på Skansen. 

Momentet utgår. 
(50.000 - 50.000;tb 20.000) 

27.25.83 
Amorteringslån för turismens främjande. 

300.000 (300.000) 

(27.25.84) Amorteringslån för anskaffande av båtar för turist
trafik. 

Momentet utgår. 
(100.000 - 100.000) 

Miljövårdsbyrån. 

30. MILJÖVÅRDEN 

27.30.08 

27.30.12 

27.30.25 

27.30.40 

27.30.41 

27.30 
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Utgifter för miljövårdsnämc. 

7.000 (7.000) 

I anslaget har inräknats kostnader för ett miljö

vårdsseminarium på Nåtö sommaren 1976. 

Underhåll av arbetsredskap och utrustning. 

1.800 (1.500 + 300) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Av naturskyddsåtgärder föranledda utgifter (f). 

70.000 (70.000) 

Röjningsarbetena i lövängarna och på Jungfruskär 

fortsåtter ävensom städning av naturreservaten. 

Genom underhåll och anläggande av nya rastplatser, 

angöringsplatser, naturstigar och informations

skyltar avser man att bibehålla och förbättra natur

skyddsområdenas tillgänglighet för friluftsliv. Under 

år 1976 avser man att omgärda ett område på Herrö för 

att möjliggöra alternerande betning. 

I anslaget ingår även kostnader för utfordring av 

rovfågel. 

Utgifter ~ör ersättning av älg- och rådjursskador (f). 

25.000 ( 11.000 + 14.000) 

RådjursStammens kraftiga tillväxt har medfört ökat 

antal kollissioner med motorfordon men även skador 

på odlingar. Likaså förorsakar älgstammen stora ska

dor på specialgrödor såsom persilja och purjolök. Ovan

stående anslag föreslås fördenskull få användas även för 

bidrag till stängsel runt särskilt utsatta odlingar. 

Utbetalningarna sker enligt lag (ÅFS 52/74). 

Premier för dödande av rovdjur (f). 

15.000 (25.000 - 10.000) 

Anslaget kan minskas då rovdjurspremier icke mera 

utbetalas för gråsäl, vikarsäl och för ägg och ungar 

av trutar. 

(27.30.70) Anskaffning av inventarier och maskiner. 

(3.000 - 3.000) 
Momentet utg :'l r. 
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Nybyggnader och grundförbättringar (r). 

38.400 (49.400 - 11.000) 

Följande arbeten föreslås utförda år 1976: 

Björkör (kostnad: 22.400 mark): 

27.30 

Pålspontning av stora brovinkeln, målning av stugan 

och lidret, renovering av farstukammaren, reparation 

av källare, reparation av golvet i lillstugan,veranda 

samt målningsarbeten i verandan. 

Nåtö: (Kostnad: 16.000 mark) 

Vass på sjöbodstaket (från 1975 års arbetsplan), in

vändig målning av huvudbyggnadens veranda (användes 

som kök) nya fönsterbågar i huvudbyggnaden samt mindre 

målningsarbeten . 

28.01.01 

28.01.10 

28.01.20 

28.01.28 

28.01.29 

28.02.13 

28.02.15 

28.02.16 

28.02.17 

28.02.30 

28.02.31 
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28. TR.AFIKAVDELNINGENS FnRVALNTINGSOMRÅDE ========================================= 
01. CENTRALFMRVALTNING 

Avlöningar (f). 

863.912 (674.036 + 189.876) 

nkningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Lokalutgifter (f). 

85.000 

Resor (f). 

120.000 

(85.000) 

(120.000) 

Till landskapsstvrelsens disposition. 

15.000 (15.000) 

nvriga konsumtionsutgifter. 

75.000 (60.000 + 15.000) 

nkningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Allmänna byr ån. 

02. VAGAR 

Reparation, underhåll och drift av byggnader. 

150.000 (110.000 + 40.000) 

nkningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar 

och av att ny a servicebyggnader tillkommit, vari

genom underhå lls- och driftskostnaderna stigit. 

Underhåll av landsväRar och bygdevägar (f). 

5.300.000 (4.300.000 + 1.000.000; tb 

28. 01 

3Q1 n. n n n) 

nkningen motiveras främst av allmänna kostnadsstegringar. 

Upprensning av båtleder (r). 

1 sQ n n n ( 7 o . o o o + 8 o . o o o ) 

Avser färdigställande av Käringssundskanalens i 

Eckerö upprensnin .>;. 

Reparation och underhåll bryggor (r). 

150. 000 (150000) 

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande 

av kommunalvägar (r). 

240.000 (270.000 - 30.000) 

Anslaget föreslås minskat men beräknas försl å 

för aktuella nrojekt. 

Landskansunderstöd för underhåll av kommunal

vägar (f). 

210.000 (240.000 - 3f1.000) 

Beräknat understöd under å r 1976. 



28.02.32 

28.02 . 50 

28.02.70 

28.02.74 

28.02.77 
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Landskapsunderstöd för förbättrande av vägförhåll

a~d~na i skärgården (~). 

25.000 (25.000) 

Landskansunderstöd för enskilda vägar (f). 

5.000 (5.000) 

Anskaffning av inventarier och instrument. 

15.000 (15.000) 

Uppförande av servicebyggnader (r). 

240.000 (85.000 + 155.000) 

Anslag~t avser byggande av sociala utrymmen och 

garage vid Godby vägunderhållsstation. 

Vägbyggnads- ~ch vägförbättringsarbeten nå fasta 

Åland (r). 

28.02 

2.000.000 (1.630.000 + 370.000; tb 800.000) 

Enligt den· till landstinget förda 5- årsplanen för 

vägbyggnads- och vägförbättringsarbetena på fasta 

Åland ~ren 1975-1979 skulle under år 1976 anslag 

beviljas för följande vägprojekt: 

Utfart från Mariehamn 

Stor by-Torp 

Klemetsby 

Kvarnbo-Långbergsöda 

Knutsboda 

Stadsgränsen-Kalmarnäs 

Ytbeläggning och d~egrus 

Bygaevägar 

Dispositionsmedel 

700.000 

350.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

650.000 

100.000 

150.000 

2.750.000 

Bl.a. på grund av kostnadsstegringar, finansierings

svårighater och den omständighe~en att kostnaderna för 

markinlösen under år 1976 beräknas stiga till ca 500.000 

mark har omdisponeringar måst vidtagas. 

Landskapsstyrelsens förslag till anslag för år 1976 fram

går av nedanstående tabell: 

28.02.78 
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Vägbyggnad Redan bevil

jade anslag 

mk 

Utfart från Mariehamn 

Stor by-Torp 

Klemetsby 

Kvarnbo-Långbergsöda 

Knutsboda 

Stadsgränsen-Kalmarnäs 

Ytbeläggning och oljegrus 

Bygdevägar 

Dispositionsmedel 

800.000 

250.000 

200.000 

Föreslås 

1976 

mk 

350. 000 

300.000 

750.000 

100.000 

500.000 

28.02 

Totalkost-

nadskalkyl 

mk(nuvärde) 

3.000.000 

600.000 

500.000 

1.300.000 

270.000 

200.000 

2 . 000.000 

Storby-Torp 350 . 000 mark Avser avsnittet fram till Torp 

i Eckerö. 

Klem~tsby 300.00IT ~ark. Anslaget erfordras för fullföljande 

av påbörjad vägbyggnad . 

Ytbeläggning dch oljegrus 7SIT.rrrro mark.Föreslås enligt 

plan som fastställes av landskapsstyrelsen. 

Bygdevägar 100.000 mark. Anslaget avser ombyggnad och yt

beläggning av bygdevägar. 

Dispdsitionsmedel 500.000 ~ark.Anslaget åtgår för mark

inlösen, som skall betalas år 1976. 

Vägbygg~ads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

1.080.000 (5.145.000 - 4.065.000; tb 50.000) 

1. Vägar och bankar (650.000 mark) 

Enligt 5-årsplanen för investeringar i skärgårdstrafiken 

skulle under år 1976 anslag ges för följande vägar och 

bankar: 

Vå rdö-vägen 

Vägen på Asterholma 

Väg;n Torsholma- Brändö 

Diverse investeringar 

Belopp i nlanen 

1.000.000 

200.000 

1.000.000 

400.000 

2.600.000 
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Av nedanstående tabell framgår landskapsstyrelsens 

förslag till anslag för å r 1976: 

Vägbyggnad Total kostRedan bevil- Föreslås 

Vårdö-vägen 

Asterholma 

Sonboda-Granboda 

Reservarbeten 

Brändö-Torsholma 

Landskapsstyrelsens 

disposition 

Väg på Seglinge 

jade anslag 

mk 

1.000.000 

500.000 

1976 

mk 

200.000 

130.000 

100.000 

120 . 000 

100.000 

650.000 

nadskalkyl 

mk(nuvärde) 

2.900.000 

200.000 

5 .000.0 00 

100.000 

Asterholma 200.000 mark Avser färdigställande av påbörjat 

projekt. 

Sonboda-Granboda 130.000 mark.Avser färdigställande av väg

avsnitt mellan Sonboda och Granboda, vilket arbete påbörjats 

såsom reservarbete . 

Reservarbeten 100.000 mark Anslaget avser diverse reserv

arbeten främst i skärgården. 

Landskapsstyrelsens disposition 120.000 mark .Avser främst 

kostnader för markinlösen i samband med vägförbättringar. 

Väg på Seglinge 100.000 mark. Avser förbättring av väg på 

Seglinge. 

2. Färjfästen (300.000 mark) 

Enligt 5-års planen skulle anslag under år 1976 ges för 

följande projekt: 

Färj fäste - Asterholma 200.000 
- 11 - Bergö 250.000 

Dykdalb - Sot tunga 130.000 

Färj fäste - Vargskär 100 .000 

680.000 

Av förenämnda arbeten föreslås under år 1976 såsom 

framgår nedan endast anslag för färjfästen i Asterholma. 
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Redan be

viljat anslag 

mk 

Färjfäste-Aster

holrna 

Färjfäste-Bergö 

Dykda lb- -Sottunga 

Färjfäste-Vargskär 

300.000 

Föreslås 

1976 

mk 

300.000 

300.000 

28.02 

Totalkostnads

kalkyl 

mk (nuvärde) 

600.000 

300.000 

150.000 

600.000 

Färjfäste-Asterh6lma 300.000 ~ark. Avser färdigställande 

av färjfästet. 

3. Broar (130.000 ma rk) 

Förslagna.anslag framgår av nedanstående uppställning: 

Brobyggnad Redan beviljat Föreslås Totalkost-

anslag 19 76 nadskalkyl 

mk mk mk(nuvärde) 

Bro till Girsholm 3.000.000 9.000.000 

Bro till Hamnö 130.000 130.000 

Bron till Hamnö på Kökar befinner sig i sådant skick at t 
und ·r 

förstärkningar och reparationer är av nöden redan/ ar iY76. 
• 

(28.02.80) Lån för byggande av hamnanläggningai. 

28.03.01 

28.03.13 

28.04.21 

(100.000 - 100.000) (Momentet utgår) 

03. LEMSTRÖMS KANAL 

Avlöningar (f). 

63.640 (50.140 + 13.500) 

ökningen motiveras av allmänna lönejusteringar. 

Reparation1 underhåll och drift av byggnader o~h 

anläggningar. 

50.000 (20.000 + 30.000) 

O .. k . f"' 1 d k .. b . bron öve.r k 1 ningen oran e s av att or anan pa;Lemstroms ana 

på grund av slitage måste förnyas under år 1976. En dylik 

förnyelse äger i rep;~l rum vart tredje år. 

Tekniska byrån och ~l iit rafikbyr ån. 

04. _SKÄRGARDSTRAFIKEN 

Färjhållningen (f). 

7.450.000 (4 000.000 + 3.450.000) 



28.04.22 
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28.04 

Momentet inrymmer även de kostnader som tidigare 

inrymts under momentet 28.04.23. Kompletteringstrafik 

i skärgårdrij , för vilken kostnaderna under år 1975 beräk

nas till ca 2.100.000 mark. ökningen i övrigt på momentet 

föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Upprätthållande av trafik i skärgården (f). 

1.100.000 (950.000 + 150.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. I 

anslaget ingår driften av trafikbåten m/s Tärnan och 

subventioner för den reguljära lastbilslinjen i skär

gården, skärgårdsflyg och privata trafikbåtar. 

(28.04.23) Kompletteringstrafik i skärgården. 

(1.450.000 - 1.450,000) 

Momentet utgår. Se motiveringen till momentet 

28.04.21. 

(28.04.24) Landskapsunderstöd för kollektivtrafik. 

(100.000 - 100.0~0) 

Momentet utgår. Motsvarande anslag ingår icke i 

statsverkspropositionen för år 1976. 

28.04.70 

• 

28.10.11 

28.10.70 

28.15.25 

Anskaffning av fartyg och färjor (r). 

(1.250.000 - 1.250.000; tb 2.300.000) 

För den färja som skall beställas under år 1975 utgår 

icke betalningsrater under år 1976. 

10. ARBETSMASKINER OCH ARBETSFORDON 

Und~rhåll av arbetsmaskiner och inventarier. 

450.000 (370.000 + 80.000) 

ökningen föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Anskaffning ~v maskiner (r). 

330.000 (300.000 + 30.000) 

Anslaget avser utbyte av en lastbil 180.000 mark och 
m.m. 

en jeep 43. 000 mark för traktor och slagiack; 80. 000 mark 

samt 27.000 mark för mindre anskaffningar. 

15. OLJESKADEBEKÄMPNINGEN 

Driftskostnader för oljeskyddsberedskap (f). 

50.000 (50.QOO) 

-128 - 28.15 

28.15.70 Anskaffning av oljeskyddsutrustning (r). 

5.000 (30.000 - 25.000) 

Avser mindre kompletteringar av oljeskyddsutrustning. 

16.KATASTROFBEREDSKAPEN 

28.16.70 Anskaffning av utrustning för katastrofheredskapen (r). 

5.000 (25.000 - 20.000) 

Anslaget reserverat för mindre anskaffningar. 

17.FLYGTRAFIK I SKÄRGARD~N 

(28.17.79) Flygfält(r). 

(300.000 - 300.000) 

Momentet utgår. Se allmänna motiveringen. 
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01 UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLAN 

Ränteutgifter (f) . 

200 . 000 (200. 000; tb 300. 000) 

Landskapsstyrelsen kommer att begära nya tilläggs -

29 . 01 

förskott av statsmakten och har därför icke höjt ränte

utgifterna. För den händelse tilläggsförskott icke erhålles 

i tillräcklig utsträckning kan en överskridning av förslags

anslaget bli nödvändig. 

Bilaga I . 

0 r d i n a r i e å r s s t a t e n ===================================== 

T,iänsteförteckning 1976 . 

Tjänstebeteckning och avlöningsklass 

(Tidigare avlöningsklass anges 

inom parentes) 

~i~=~~~~~~~~~~~ 
21 . 02.01 . Landstingets kansli 

Sekreterare 

Kanslist och arkivarie 

22 . 01.01 . Lantrådet och land
skapsstyrelsens le 
damöter 

Lantråd 

22.02 . 01. Lagberedningen 

Lagberednings chef (B 4) 

Lagberednings sekreterare 

Maskinskrivare 

22 . 0J.01. Planeringsrådet och 

:Elaneringsbyrån 

Regionplanechef 

Kanslist 

22.04.01. Ekonomiska rådet och· 

ekonomiska sekretari-

atet 

Utvecklingsplanerare 

Maskinskrivare 

B 3 

V 18 

B 9 

B 4+1 

B 

V 8 

B 3 
V 10 

B 1 

V 8 

Avtals
och ordi
narie lö
ner 

2 

3 

Extra
ordina
rie lö
ner 

2 

j_ 

1-t 

Sam
man
lagt 

2 

3 

2 

j_ 

1-t 
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~~~=~gg~~~gxg~~g~g~~g 2~.o~.01. Polisväsendet Eå landet 

3,3..!..0.2.~Q 1..!.. Eö,g:l.2. !!!·f.l..!.. socknars - - - - -2~.01.01. Allmänna b;rrån 
!!i..:2.t.r.. Kanslichef B 5 1 Äldre konstapel V 12 

Maskinskrivare V 8 1 Yngre konstapel V 10 
Övervaktmästare V 11 

4 4 
Vaktmästare V 8 
Chaufför V 12 3,J..!..0.2,.Q1..!.. Zo!!!ala_m..!..fl._s~c~n~r..:2. 
Telefonist V 7 !!i..:2.t.r.. 
Städerska V 5 Överkonstapel V 14 2 

5 2 7 Äldre konstapel V 12 6 6 

Yngre konstapel V 11 2 2 
2~.01.01. Administrativa b;rrån. 

Yngre konstapel V 10 J J Kanslisekreterare V 26 
Maskinskrivare V 8 

Registrator V 18 
Biträdande kanslist V 9 Biträdande registrator V 12 

12 J 15 Maskinskrivare V 8 

2 2 4 3,J..!..0.2,.Q1..!.. ~u!!!lin,g:e_o..!.. !!.r .~!Pi ö _dis .!.r ..!.. 
11 

Äldre konstapel V 12 
I 23.01.01. B;rggnads- och brand-

sk;rddsb;rrån 
Yngre konstapel V 10 

2 2 Överinspektör B 3 
Byggmästare V 21 3,3..!..0.2,.Q1..!..S~n!!s_m..!..fl._s~c~n~r..:2. Qi..:2.t.r.._ 
Byggmästare V 20 Överkonstapel V 14 
Kanslist (v 9) V 10 Äldre konstapel V 12 2 2 

2 . 2 4 Yngre konstapel V 1 1 

Yngre konstapel V 10 3 4 
2~.02.01. Polisinrättningen i Biträdande kanslist V 9 

Mariehamn 
5 4 9 

Polismästare V 26 

Poliskommissarie V 20 23.03.27. Polishäkten och vaktkontor 
Poliskommissarie V 19 1 Vaktman (Avtal) V 12 
Överkonstapel V 14 3 3 6 
Äldre konstapel (~ 3) V 12 18 3 21 
Yngre konstapel V 11 23.06.01. Motorfordonsb;rrån 

I Yngre konstapel (- 3) V 10 3 14 Trafikinspektör B ! 1 1 
I 

Kanslist V 10 Besiktningsman V 22 

Biträdande kanslist V 9 Besiktningsman V 21 

Maskinskrivare V 8 2 .2 Registerföreståndare(ny benämn.) V 18 

29 20 49 Kanslist V 10 

Maskinskrivare V 8 

6 6 
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23 .22 . 0 1. Ålands turisthotell 

Maskinmästare 

24 . 0 1. 01 . Budgetbyrån 

Finanschef 

Avtals- och löneche f (ny tj änst ) 
Byråsekreterare 

Kanslist 

24 . 01 . 01 . Räkenskapsbyrån 

Landskapskamrer 

Huvudbokförare 

Bokförare 

Kassör 

Biträdande bokförare 

Biträdande kassör 

Bokföringsbiträde 

Kassabiträde 

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

25.01.01. Byrån för socialvårds
ärenden 

Socialchef 

Maskinskrivare 

25 . 01 . 01 . Byrån för hälso- och 
sjukvårds ärenden 

V 18 

B 3 

V 26 

V 25 

V 11 

B 

V 22 

V 13 

V 15 

V 11 

V 10 

V 9 

V 9 

B 3 
V 8 

Landskaps läkare avtal 

Inspektör för folkhälsoarbetet V 23 

Maskinskrivare V 8 

25.01.01 Byrån för livsmedels
hygien 

Landskapsveterinär B 3 

3 4 

2 2 

4 5 9 

2 2 

2 3 
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25 . 10 . 0 1. Ålahds centrals,iukhus 

Överläkare (B 2) B 3 

Avdelningsläkare V 25 

Avdelningsläkare (fr . 1/4- 76) V 25 

Amanuens 

Amanuens 

Föreståndare för laboratorie 
avdelningen 

Kemist 

Apoteksföreståndare 

Översköterska 

Biträdande översköterksa 

Nattöversköterksa 

Avdelningssköterksa 

V 20 

V 20 

V 20 

V 25 

V 18 

V 20 

V 18 

V 18 

V 16 

Biträdande avdelningssköterska V 14 

Specialsköterska V 14 

Socialsköterska 8/10 V 14 

Sjukgymnast V 14 

Sjuksköterska (1 ny tjänst) V 13 

(Sjuksköterska 25 vt) (A1S) 

Barnmorska 
Laboratoriesköterska 
Laboratoriesköterska 25 vt 
Röntgensköterska 
Röntgensköterska 25 vt 
Hjälpsköterska (1 ny tjänst) 

Barnsköterska 
Barnsköterska 25 vt 
Laboratoriebiträde 

Vårdbiträde 
Avdelningshjälpare (ny benämn.) 

V 13 
V 13 
V 13 
V 13 
V 13 
V 9 

V 9 

V 9 

V 8 

V 6 
V 8 

Maskinskrivare 
Avdelningshjälpare (ny 

Avdelningshjälpare (ny 

Kanslist 
Arkivbiträde 

V 8 

benämn.) V 8 

benämn.) V 8 
V 10 
V 6 

Personalhälsovårdare 8/10 

Ekonomichef 7/10 

Kontarschef 7/10 
Byråföreståndare 7/10 

Kassör 7/10 

V 15 
V 26 

V 16 

V 12 

V 9 

6 

6 

9 

3 
12 

1 1 

3 

1 

1 

1 
2 
1 
2 

1 
2 

1 
2 

3 

6 
1 

3 

1 

(21)22 

13 
1 

4 

2 

9 

4 
1 
2 
1,_ 
2 

1 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

1 
2 
1 
2 

1 
2 

1 
2 

2 

9 

3 
12 

1 

14 

3 
6 

1 

4 

1 

22 

13 
1 

4 
2 

9 
4 
1 
2 

1 
2 

~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Biträdande kanslist 7/10 V 9 1 1 P~rsonalhälsovårdare 2/10 V 15 
Kanslist 20 vt 7/10 V 10 1 1 Medikalmassör V 8 1 1 
Kontorsbiträde 7/10 V 6 1 1 Vårdbiträde V 6 3 3 
Kosthållerska 8/10 14 Avdelningshjälpare (ny benämn . ) V 8 t 1 V 1 1 2 

Biträdande kosthållerska V 11 1 1 Ekonomichef 2/10 V 26 
Kokerska 8/10 V 7 4 4 Kontorschef 2/10 V 16 
Köksbiträde 8/10 V 5 7 7 Byråföreståndare 2/10 V 12 
Köksbiträde V 5 4 4 Kassör 2/10 V 9 
Servererska-diskerska V 5 2 2 Biträdande kanslist 2/10 V 9 
Maskinchef 7/10 (ny benämning) V 21 1 1 Kanslist 20 vt 2/10 V 10 
Undermaskinmästare 7 /10 V 14 1 1 Kontorsbiträde 2/10 V 7 
Maskinskötare 8/10 V 12 2 2 Kosthållerska 2/10 V 14 
Eldare 8/10 V 9 2 2 Biträdande kosthållerska 2/10 V 11 
Tvätt- och linneföreståndarinna V 9 1 1 Kokerska 2/10 V 7 
8/10 

Köksbiträde 2/10 V 5 
Maskintvätterska 8/10 V 6 2 2 Köksbiträde V 5 2 2 
Tvätterska 8/10 V 5 5 5 Servererska-diskerska V 5 1 1 
Sömmerska 8/10 V 6 2 2 Maskinchef 2/10 (ny benämning) V 21 
Sjukhusbiträde V 5 23 23 Undermaskinmästare 2/10 V 14 
Sjukhusbiträde 25 vt V 5 1 1 Maskinskötare 2/10 V 12 
Städningsarb.instruktör 8/10 V 10 1 1 Eldare 2/10 V 9 
(Praktikanter) 

Tvätt- och linneföreståndarinna V 9 
Bilförare-vaktmästare 8/10 V 10 1 1 2/10 
Vaktmästare-gårdskarl 8/10 V 9 3 3 Maskin tvätterska 2/10 V 6 
Förrådsförvaltare 8/10 V 9 1 1 Tvätterska 2/10 V 5 
Telefonist 8/10 V 7 3 3 Sömmerska 2/10 V 6 
Telefonist 25 vt 8/10 V 7 1 1 Sjukhusbiträde V 5 6 6 
Baderska-städerska V 6 1 1 Sjukhusbiträde V 5 1,. t 2 

Baderska V 6 1 1 Städningsarb . instruktör 2/10 V 10 
61 150 t 211 1 Bilförare-vaktmästare 2/10 V 10 2 

25.11.01. Ålands centralsanatorium Vaktmästare-gårdskarl 2/10 V 9 
Förrådsförvaltare 2/10 V 9 Överläkare B 3 1 1 
Telefonist 2/10 V 7 Avdelningsläkare V 25 t t 
Telefonist 25 vt 2/10 V 7 Avdelnings sköterska V 16 1 .1 2 

V 6 1 1 Baderska Biträdande avdelningssköterska V 14 2 2 
4 39 t 43 t Socialsköterska 2/10 V 14 

Sjukgymnast V 14 1 1 25 . 12 . 01 . Ålands tuberkulosbyrå 
Dispensärläkare V 25 1,. t Sjukgymnast V 13 1 1 8 

Sjuksköterska V 13 2 4 6 Di spensär sköterska V 16 1 1 
Hjälpsköterska (2 nya tjänster) V 9 ( 13) 15 15 



I 

- 8 - 9 -
! I -

' Avdelningshjälpare 25 vt V 8 1 26 . 03 . 01 . Ålands lyceum 
ny benämning 

Äldre lektor c 41 7 7 
Ekonomichef 1/10 V 26 'I 

Yngre lektor c 31 2 2 
Kontorschef 1/10 V 16 

Kanslibiträde V 7 1 1 
Byråföreståndare 1 /10 V 12 

Gårdskarl- eldare V 10 1 1 
Kassör 1/10 V 9 

Vaktmästare V 10 1 1 
Biträdande kanslist 1 /10 V 9 6 6 Städerska V 5 
Kanslist 20 vt 1/10 V 10 

18 11 7 
Kontorsbiträde 1 /10 V 7 
Maskinchef 1/10 (ny benämning) V 21 

26 . 04 . 01 . Ålands sjöfarts läroverk 
Undermaskinmästare 1 /10 V 14 

Över lärare c 45 1 1 
Sjukhusbiträde V 5 _,1_ _,1_ 

2 3 
Lektor c 41 3 1 4 

Vaktmästare-gårdskarl V 10 :r 1 

~§~_Q1Q!1QD!Dg§gyg~1D!Dg~D-
z 2 

--------------------------- Städerska V 5 1 1 
26 . 01 . 01 . Allmänna byrån 

Kanslist deltid V 10 1 1 
Utbildningschef B 3 1 1 4 1 3 7 _,1_ 

2 2 

Byråsekreterare V 19 1 1 

Kanslist V 10 1 1 26 . 05 . 01 . Ålands tekniska skola 
Maskinskrivare V 8 1 1 Lektor c 45 3 2 5 

2 2 4 Vaktmästare-gårdskarl V 10 1 1 
2 2 

Städerska V 5 1 1 
26. 01 . 01 . Skolbyrån Kanslist deltid V 10 1 1 
Skolinspektör B 1 1 1 2 3 1 4 7 _,1_ 

2 2 

Skolpsykolog V 25 1 1 

1 2 3 26 . 06 . 01 . Ålands sjömans skola 

Lärare i yrkesämnen c 41 2 2 

26 . 01 . 01 . Museibyrån Lärare i allmänna ämnen c 33 1 1 
Landskapsantikvarie B 2 1 1 Yrkeslärare c 33 (2) 3 3 
Antikvarie i etnologi V 23 1 1 Arbetslärare c 29 (3) 2 2 

Antikvarie i arkeologi V 23 1 1 Kanslist V 10 1 1 

Museisekreterare V 12 1 1 ~ir.askakl-vaktmästare ~ 1P 1 1 a ers a 

Byggmästare V 19 1 1 Internatföreståndare V 8 _,1_ 1 
2 

Maskinskrivare V 8 1 1 12 ~ 12 ~ 

1 5 . 6 
26.07 . 01 . Ålands yrkesskola 

Rektor ( B 2) c 53 1 1 

26 . 01 .01. Biblioteksbyrån Lärare i yrkesämnen c 41 1 1 
Lärare i yrkesämnen c 41 1 1 

Biblioteks inspektör V 1 1 1 /~y tjänst fr . 1/8- 75) 
1 1 Lärare i allmänna ämnen c 31 1 1 



10 - - 11 --
27 . 01 . 01 . J ordbruks byrån 

I Yrkeslärare c 33 1 2 3 Landskaps agronom B 3 1 1 
Arbetslärare c 29 2 4 6 Byggmästare V 22 1 1 
Centrallagerföreståndare V 11 1 1 Byggmästare V 21 1 1 
Föreståndarinna-kokerska V 9 1 1 Byggmästare V 20 1 1 
Köksbiträde V 5 3 3 Jordbrukskonsulent V 20 1 1 
Städerska V 5 6 6 Husdjurskonsulent V 20 1 1 
Tvätterska V 5 1 1 Trädgårdskonsulent V 20 1 1 
Ekonom (V 17) V 21 1 1 Trädgårdskonsulent V 18 1 1 
Kanslist-kassörska V 10 1 1 Jordbruks instruktör V 18 1 1 
Kanslibiträde V 7 1 1 Maskinskrivare V 8 1 1 
Eldare-gårdskarl V 10 1 1 7 3 10 
Vaktmästare V 10 1 1 

4 26 30 27. 01. 01. Skogsbruks byrån 

I 
Landskapsf orstmästare (B 3) B 4 1 1 

26 . 08. 01. Ålands lantmannaskola Forstmästare B 1 1 1 
Il V 26 1 1 

Föreståndare c 42 1 1 
Lärare c 42 1 1 Skogsvårdskonsulent V 20 1 1 

1 1 2 Plantskoleskötare V 21 1 1 

Forsttekniker V 19 1 1 
26.09.01. Ålands husmodersskola 

Forsttekniker V 19 1 1 Lärare i huslig ekonomi c 31 1 1 
Kanslist V 10 1 1 Lärare i kvinnlig slöjd c 3"1 1 1 

3 5 8 Vaktmä stare-gårdskarl-deltid 1 1 

2 1 3 
27.01.01. Fiskeribyrån 

Fiskeriintendent (V 26) B 1 1 1 26.10.01 . Hemslöjdsundervisningen 
Fiskerikonsulent V 20 1 1 Lärare i kvinnlig slöjd c 31 1 1 
Fiskevårdsinstruktör 1 V 19 1 

1 1 
3 3 

~z~=N~~~~~~§~~~~~~~~~~ 27 . 01 . 01 . Byrån för turistärenden 
27 . 01.01. Allmänna byrån Byråchef V 26 1 1 
Chef f ör näringsavdelningen(B 3 )B 4 1 1 Byråsekreterare V 21 1 1 
Företagskonsulent (avtal ) B 1 1 1 Turistkonsulent V 23 1 1 
Kanslist V 11 1 1 3 3 
Maskinskrivare V 8 .l. .l. 

2 H: 3! 27.01 . 01. Miljövårds byrån 

Miljövårdsintentent (V 26) B 1 1 1 

J akt- och naturvårdskonsu-
lent 3/4 (V 19) V 21 1 1 

2 2 



- 12 - - 13 -

27 . 06 . 01 . Arbetsförmedlingen 28 . 01 . 01 . Tekni5ka byrå'n 

Byråchef V 24 1 1 Byråingenjör V 25 1 1 

Avd.elningsföreståndare V 17 1 1 2 Verkmästare V 21 1 1 

Arbetsförmedlare V 13 2 2 Lagerföreståndare V 19 1 1 

Kanslist V 10 2 2 Lagerförvaltare V 12 1 1 

Ersättnings beredare V 11 1 1 2 2 4 

Maskinskrivare V 8 1 1 

2 7 9 28 . 01.01 . S,j ötrafikbyrån 

Inspektör för sjötrafik V 24 1 1 
27 . 07.01 . Yrkesvägledningen 

Byråföreståndare V 26 1 1 
1 1 

1 1 

27 .11. 01 . Ålands Försöksstation 28 . 02 . 03 . Lemströms kanal 

Föreståndare V 26 1 1 Brovakt V 8 1 1 

Fältmästare V 16 1 1 1 1 

Trädgårdsfältmästare V 16 1 1 

2 1 3 

27 . 21 . 01 . Fiskodlingen 

Fiskmästare V 13 1 1 

1 1 

~~~=~~~~~~g~c;1~:iog~g~~g 
1111 

I 

28.01 . 01 . Allmänna byrån I 
I 

överingenjör B 3 1 1 Il 
övervä~mästare V 23 1 1 11 

Överbyggmästare V 22 3 3 

Vägmästar-e V 21 1 1 I 

Vägmästare V 20 1 1 
: I 

Byggmästare V 17 3 3 

Yngre byggmästare V 17 1 1 

Yngre vägmästare V 17 1 1 

Vägkassör V 13 1 1 

Kanslibiträde V 9 1 1 

Maskinskrivare V 8 1 1 

Telefonist V 7 1 1 

7 9 16 



Bilaga II. 

LONETABELLER GALLANDE FRÅN 1.9. 1975 ==================================== 
V-, B- och C-löneklasser 

V-löneklassernas grundlöner och B-löneklassernas grundlöner och 
årsarvoden. 

Löneklass 

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 

Grundlön eller 
årsarvode 

mk/år 

15.252 
15.468 

· 15. 660 

16.080 

16.500 

16.920 

17.412 

1.7.940 

18.396 

18.852 

19.380 

19.956 
20.544 

21 • 156 

21.840 

22.584 

2J.J04 
24.204 

25.176 
26.160 

27.312 
28.584 

29.940 

31.464 

JJ.132 

V 26 .............. 34.944 

årsarvoden. 

Löneklass 

B 

B 2 

B 3 

B 4 

B 5 

B 6 

B 7 

B 8 

B 9 ... 

Grundlön eller 
årsarvode 

mk/år 

48.336 
50.724 

53.940 

57.792 
62.544 

68.112 

74.436 
81.660 

89.664 

2 -

C-löneklassernas grundlöner och 

årsarvoden. 

Löneklass 

c 
c 2 

c 3 
c 4 

c 5 

c 6 

c 7 

c 8 

c 9 
c 10 

c 11 

c 12 

c 1 J 

c 14 

c 15 

c 16 

c 17 
c 18 

c 19 
c 20 

c 21 

c 22 

c 23 
c 24 

c 25 

c 26 

c 27 
c 28 

c 29 

C JO 

Grundlön eller 
årsarvode 

mk/år 

16.416 

16.560 
16.692 

16.740 

16.908 

17. 064 

17. 232 
17. 424 

17. 628 

17.820 

18.060 

l8.264 

18.468 

18.672 

18.864 

19. 104 

19.332 
19.608 

19.872 
20.160 

20.424 

20.712 

21.036 
21.408 

21.744 

22.116 

22.488 

22.920 

23.364 

23.844 

Löneklass 

c 31 

c 32 

c 33 
c 34 

c 35 

c 36 

c 37 
c 38 

c 39 
c 40 

c 41 

c 42 

c 43 
c 44 

c 45 

c 46 

c 47 
c 48 

c 49 

c 50 

c 51 

c 52 

c 53 
c 54 

c 55 

c 56 

c 57 
c 58 

c 59 

. ~ . 

Grundlön eller 
årsarvode 

mk/år 

24.324 

24.852 

25.344 

25.908 
26.436 

27.060 

27.732 
28.428 

29.112 

29.820 

30.600 

31.356 
32.220 

33.096 

34.008 

34.932 

35.880 
50.208 

51.444 

52.704 

54.372 
56.040 

58.032 
60.048 

62.508 

64.992 

67.872 

70.788 

73.812 

I 

I 



Bilaga III. 
Bilaga IV . 

INKOMSTERNA ENLI GT AVDELNINGAR ÅREN 19Z.2 - 1976 UTGIFTERNA ENLIGT HUVUDTITLAR ÅREN 1 27.2-1 976. 

I 
Grundbud·ge t Förslag Ökning + "/o Grundbudget Förslag Ökning + 

1975 1976 Minskning - 1975 1976 Minskning - "/o 
11 • SKATTER OCH AVGIF- 21 • LANDSTINGET 897 . 472 1.008.04,2 110.273 12,3 

I 
TER AV SKATTENATUR 504.ooo 216 . 000 42,,9 + 720.000 + 

01. Landstings- 600.000 650.000 + 50.000 01. Skatter och av- männen D 
gifter 504.ooo 720.000 

02. Landstingets 

12 . INKOMSTER AV BLANDAD 
kansl i 241.472 273.045 + 31.573 

NATUR 6.219.000 8.053.000 + 1.4z4oooo ' 22,4 03. Landstingets 

21. Landstinget 100 övriga utgifter 56.000 85.000 + 29.000 
100 

22. Landskapsstyrelsen 70 . 200 74.600 + 4.400 22 . LANDS KAPS STYRELSEN 1 • 186. ;281 1.482.216 + 226.,2:2.2 25,0 

23. Kansliavdelningens 01. Lantrådet och 
förvaltningsområde 1.431 . 500 1.762.000 + 330.500 landskapsstyrel-

24. Finansavdelningens 
sens ledamöter 461.856 572.511 + 110.655 

förvaltningsområde 20.000 20.000 02. Lagberedningen 261.013 353. 978 + 92.965 

25. Social- och hälso- 03. Planeringsrådet 
avdelningens för- och planerings-
valtningsområde 3.465.000 4.067.000 + 602.000 byrån 183 .272 211.280 + 28.008 

26. Utbildningsavdel- 04. Ekonomiska rådet 
ningens förvalt- och ekonomiska 
ningsområde 799.840 1.032.550 + 232.710 sekretariatet 142.240 184.147 + 41. 907 

27. Närings avdelning- os. Landskapsstyrel-
ens förvaltnings- sens övriga upp-
område 473.040 528.250 + 55. 210 gifter 138.000 161.000 + 23.000 

28. Trafikavdelning- 23. KANSLIAVDELNINGENS 
ens förvaltnings- . FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16.541.120 20.,222.97,2 + :2·281.8,25 24' 1 
område 319.320 568.500 + 249.180 

01 .• Centralför- 481. 000 617.951 + 136.951 

13. INKOMSTER AV LÅN ;2.705.000 4.002.000 :200.000 8' 1 
valtning 

+ 

1.605.000 
02. Polisinrättning-

01. Ränteinkomster 1.305.000 + 300.000 en i Mariehamn 2.022.646 2.516.152 + 493.506 
02. Återbetalade lån 2. 400. <;)Qo 2.400.000 03. Landspolisen samt 

övriga polis- och 

14. FINANSIERINGSINKOMS- ordningsuppgifter 1.299.452 1.713.674 + 414.222 
TER 91.2z9.582 1o4.2,2.2! 56 :2 + 12. 9'1.2·981 14,2 06. Motorfordons-

01. Avräknings- och byrån 240.934 316.142 + 75.208 
finansierings- os. Pensioner och 
inkomster 91.279.582 1o4.2:;5.563 personal ut-

gifter 4.340.000 5.930.000 + 1.590.000 
Summa inkomster mk 102.067.582 117. 033.563 + 14.965.981 14,7 
======================================================~======== 

10. Utbildnings-
och informations-
verksamhet 37.500 86.500 + 49.000 

11. Landstingsval 40.000 40.000 

20. Planl äggnings-
och byggnadsvä-
sendet 110.000 156.000 + 46.ooo 



21. Främjande av 
bostadsproduk
tion 

22. Ålands turist
hotell 

25. Brandväsendet 

24~ FINANSAVDELNINGENS 
FÖRVALTNINGS OMRÅDE 

01. Centralförvalt
ning 

02. Särskilda under
stöd och lån 

03. Enligt förvalt
ningsområde icke 
fördelade utgif-

- 2 -

7.536.000 8.636.000 + 1.100.000 

404.588 

29.000 

490.556 + 

60.000 + 

85.968 

31. 000 

2.343.316 2.918.234 ~+~"""""5.7_4_.~9-1~8 

412.316 543.234 + 130.918 

244.ooo 312.000 + 68.000 

ter 1.687.000 2.063.000 + 376.000 

25. SOCIAL- OCH HÄLSO
VÅRDSAVDELNINGENS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 20.692.711 25.807.236 

01. Centralför-
valtning 

02. Invalidvård 

OJ. Barnavård och 
barnafostran 

04. Övriga sociala 
uppgifter 

10. Ålands central-

345.632 428.370 + 

328.000 360.000 + 

1.475.000 2.141.000 + 

454.300 857.300 + 

82. 738 

32.000 

666.ooo 

403.000 

sjukhus 11.446.178 13.221.702 + 1.775.524 

11. Ålands central-
sanatorium 2.213.892 2.884.188 + 670.296 

12. Ålands tuberku-
losbyrå 236.109 275.676 + 39.567 

13. Mentalvården 2.224.ooo + 456.400 

14. Folkhäl&oar
betet 

15. Övriga hälso
och sjukvårds
uppgifter 

20. Kommunal hälso-

2.007.000 

och veterinärvård 155.000 

3.011.000 + 1.004.ooo 

199.000 65.000 

205.000 + 50.000 

26. UTBILDNINGSAVDEL~ 
NINGENS FÖRVALT
NINGSOMRÅDE 23.022.179 27.248.531 + 4.226.352 

01. Centralför
valtning 

02. Skolförvalt
ningen 

540.614 

113. 100 

730. 140 + 189.526 

119.000 + 5.900 

24,5 

24,7 

18,4 

- 3 -

03. Ålands lyceum 

04. Ålands sjöfarts
läroverk 

05. Ålands tekniska 
skola 

06. Ålands sjömans-

966.700 1.154.850 + 

564.704 667.122 + 

604.298 716.553 + 

skola 1.365.877 1.634.762 + 

07. Ålands yrkes
skola 

08. Ålands lant
mannaskola 

09. Ålands husmo
dersskola 

2.100.390 2.534.069 + 

216.970 355.341 + 

126.264 154.938 + 

188.150 

102.418 

112.255 

268.885 

433.679 

138.371 

28.674 

10. Hemslöjdsunder
visningen 49.686 57.256 + 7.570 

12. Landskapets öv
riga läroanstal~ 
ter 683.000 1.436.500 + 753.500 

13. Grund- och folk-
skolväsendet 11.950.000 13.630.000 + 1.680.000 

14. Övrig undervis
ning och studie-
verksamhet 1.185.000 1.346.500 + 

15. Studiestöd 240.000 330.000 + 

16. Ungdoms- och 
idrottsverk-
samhet 420.000 491.000 + 

17. Allmänna kultu
rella uppgifter 

20. Arkeologisk och 
etnologisk verk
samhet 

21. Ålands museum 

22. Ålands konstmuse
um 

23. Kastelholms forn
minnesområde 

24. Bomarsunds forn
minnesområde 

30. Biblioteksverk
samheten 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS 

334.ooo 

283.000 

383.732 

69.344 

375.000 

107.000 

343.500 

323.000 

158.000 

339.060 

73.840 

458.000 

55.000 

+ 

+ 

483.600 + 

161.500 

90.000 

71. 000 

11. 000 

125.000 

44.672 

4.496 

83.000 

52.000 

140.100 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15.190.227 17.618.074 + 2.427.847 

01. Centralförvalt-
ning 1.477.381 1.846.446 + 369.065 

16,0 



- 4 -

02. Näringslivets 
främjande 1.465.000 

04. Vattenförsörj-
ning och vatten-
vård 1.450.00 0 

06. Arbetsförmed-
lingen 459.387 

07. Yrkesvägl ed-
ningen 76.2 75 

os. Yrkesutbild-
ningsrådet 220.000 

10. Fr'.irhjande av 
lantbruket samt 
jorddispositions-
verks amhet 5.808.800 

1 1 • För s öksverk-
samheten 308.464 

12. Skollägenheten 
Jomal a gård _ 273.680 

15. Främjande av 
skogsbruket 635.000 

16. Plantskolorna 129.600 

20. Främj ande av f i s-
kerinäringen 1.820.800 

21 • Fiskodl ingen 108. 940 

25. Turismens främ-
jande 790.000 

30. Miljövården 166.900 

28. TRAFIKAVDELNINGENS 
FÖRVALTNINGS OMRÅDE 21. 224.1z6 

01. Cent r alför-
valtni ng 954.036 

02. Vägar 12.145.000 

03. Lemströms ka-
nal 70.140 

o4. Skärgårdstra-
f i ken 7.750.000 

10. Arbetsmaskinet 
och arbets-
fordon 670.000 

15. Oljeskadebe-
kämpningen 80.000 

16. Katastrofbe-
redskap 25.000 

2.885.000 + 1.420.000 

1.300.000 150.000 

544.824 + 85.437 

79.944 + 3.669 

320.000 + 100.000 

4.992.800 8 16.000 

1.327.344 + 1.018.880 

369.860 + 96. 180 

64 1 .000 + 6.ooo 

152.000 + 22.400 

2.096.000 + 275.200 

120.656 + 11.716 

785.000 5.000 

157.200 9.700 

20.227.552 - 1.z66.624 

1.158.9 12 + 204 .876 

9.565.000 - 2.580.000 

113.640 + 43.500 

8.550.000 + 800.000 

780.000 + 110.000 

55.000 25.000 

5.000 20.000 

8,0 

17. F l ygtrafik i 
skärgården 

29. FINANSIERINGS
UTGIFTER 

01. Utgifter _för 
fi n ansierings
lån 

- 5 -

300.000 

200.000 200.000 

200.000 200.000 

Summa utgifter mk 102,067,582 117.033,563 

300.000 

14,7 
================================------------------------- -----------------------------====== 



Bilaga V. 

Jämförelse av investeringsutgifterna åren 1975-1976 

Förslag 1976 

21. Landstinget 

21.02 5.000 

22. Landskapsstyrelsen 

22.03. 

22.04. 

2.000 

23. Kansliavdelningens 

förvaltningsområde 

23.02. 41. 000 

23.03. 8.500 

23.06. 2.100 

23.22. 10.000 

24. Finansavdelningens 

förvaltningsområde 

24.03.70 70.000 

24.0J.88 300.000 

2,2. Social- och hälso

vårdsavdelningens 

förvaltningsområde 

25.10. 

25.11. 

575.000 

28.800 

25. 1 3. JO 1 .900. 000 

26. Utbildningsavdel

ningens förvalt

ningsområde 

26.02. 

26.03. 18.300 

26.04. 63.000 

26.05. 28. 100 

26.06. 25.000 

26.07. 90.000 

26.08. 36.485 

26.09. 2.000 

26.21. 14.ooo 

Sammanlagt 
Anslag 1975 1976 

5 . 000 

2.000 

J.000 

3.600 

28.000 

1. 050 

10.000 

50.000 

300.000 

1.362.000 

9. 100 

1.600.000 

5.500 

24.500 

18.806 

44.500 

20.000 

62.500 

10.000 

J . 000 

75.000 

5.000 

2.000 

61.600 

370.000 

2.503.800 

276.88,2 

1975 Ökning + 
Minskning -

5.000 

5.000 3.000 

42.6,20 + 18.9,20 

3,20.000 + 20.000 

2. ~n 1. 1 oo 467.300 

265.306 + 11 • ,279 

- 2 -

26.30. 1. 500 
,1 

27. Närings avdelningens 

förvaltningsområde 1.893.200 181.500 + 1.711.700 

27. 02. 88 300.000 

27.02 . 500.000 

27.06. 5.000 

27. 11. 1.002.000 50.000 

27. 1 2. 38.500 60.000 

27. 1 5. 4.ooo 4.ooo 

27.21. 10. 300 10.100 

27.30. 38.400 52.400 

28. Trafikavdelningens 

förvaltningsområde 3.672.000 8.780.000 - 5. 10,2. 000 

28.02. 3.335.000 6.875.000 

28.03. 

28.04. 1.250.000 

28.10. 330.000 300.000 

28. 15. 5.000 30.000 

28.16. 5.000 25.000 

28.17. 300.000 

8.787.485 12.600.556 - 3 .8 13. 071 
================================== 
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Bilaga VI. 

Jämförelse av understödslån 1975-1976 

Sammanlagt 
Förslag 1976 Anslag 1975 1976 1975 

2~. Kansliavdelningens 

förvaltningsområde 8.600.000 :z.200.000 

23. 21. 8.600.000 7 . 500.000 

2 .2. Social- och hälso-

vårds avdelningens 

förvaltningsområde 15.000 25.000 

25.02. 15.000 25.000 

26. Utbildningsavdel-
ningens förvalt-

ningsområde 1.000.000 120.000 

26.13. 1.000.000 750 . 000 

2:z. Närings avdelningens 

förvaltningsområde 4.965.000 6.390.000 

27. 02. 100.000 

27.04. 1.200.000 1.300.000 

27. 10. 2. 9 30. 000 4.055.000 

27.15. 135.000 135.000 

27. 20. 400.000 400.000 

27. 25. J00.000 400.000 

28. Trafikavdelningens 

förvaltningsområde 100.000 

28.02. 100.000 

14.580.000 14.765.000 

Ökning + 
Minskning -

+ 1.100~000 

10.000 

+ 220.000 

1. 42 5. 000 

100.000 

185.000 
==================================== 

Bilaga VII a. 

Utdrag ur motiveringen till statsverkspropositionen för år 1916. 

28.39 Vissa överföringar till landskapet Åland. 

Enligt självstyrelselagen för Åland (670/51) skall de medel som 

landskapet behöver för självstyrelsens genomförande och vidmakt

hållande i avbidan på ordinarie skattefinansiell utjämning mellan 

riket och landskapet anvisas i statsförslaget såsom årliga för 

skottsbetalningar. Då den ordinarie utjämningen sker i efterskott 

och då beloppen för de utjämningar som ännu ej blivit stadfästa 

kommer att överstiga förskottsbetalningarna, föreslås att av an

slaget som beviljas landskap~t Åland för ordinarie skattefinansi

ell utjämning får enligt behov innan den slutliga utjämningen är 

stadfäst beviljas tilläggsförskott för utgifterna under åren före 

finansåret. 

Utgiftsökningen under år 1976 baserar sig till största delen på 

genomförandet av folkhäl.solagen i landskapet Åland, utökandet och 

utvecklandet av barndagvårdsplatser , övergången till grundskol

systemet, förbättrande av skärgårdens trafikförbindelser, ökningen 

av lån avsedda för bostadsproduktion, i utvecklingsområdeslagstift

ningen stadgade förpliktelser samt på kreditgivning för sådana ända

mål för vilka lån beviljas ur investeringsfonden. 

Största delen av det extraordinarie anslag som med stöd av själv

styrelselagen har beviljats för finansåret 1976 används för finan

sieringen och förverkligandet av tidigare fastställda investerings

obj ekt. 

JO. SkattefinansLell utjämning åt landskapet Åland (förslagsanslag) 

Med hänvisning till motiveringen för kapitlet föreslås ett till

lägg av 26.000.000 mk. 

1976 (förslag) .................. 
1975 (statsförslag) ••••••••••••• 

1974 (bokslut) •••••••••••••••••• 

110.000 . 000 

84.ooo.ooo 

74.063.168 

J1. Extraordinarie anslag åt landskapet Åland (förslagsanslag) 

Under momentet föreslås ett tillägg av 10.000.000 mk. 

1976 (förslag) ••••••••••••.••••• 

1975 (statsförslag) ••••••••••••• 

1974 (bokslut) •••••••••••••••••• 

26.000.000 

16.000.000 

2.934.963 

Il 

I 

J 

111 

I 11 

I I 

11 

I i 
1

1 I' 

I 

I , 

I I 

I :1 1 

11 

I 

i 
I I 

I 111 

I I 

Il ! 
, /il I 



Bilaga VII b. 

Utdrag ur allmänna motiveringen till statsverksproposi

tionen för år 1976. 

3.1. Sammandrag av innehållet i förslaget till utgiftsstat. 

Statsverkspropositionen för år 1976 har uppgjorts så att 

redan tidigare fastställda mål verkar dämpande på ökningen 

av den offentliga efterfrågan. Av denna orsak innehåller 

statsverkspropositionen ej några förslag om nya reformer 

som kräver statsmedel, utan utgångspunkten är skötseln av 

de uppgifter som redan ankommer på staten. På flera punkter 

föreslås dessutom justeringar av tidigare planer för utveck

lingen på olika områden. 

Utgifternas slutsumma är i statsverkspropositionen 29.009 

milj. mk. Bl.a. på grund av avgörandena om lönerna och lant

bruksinkomsten och de socialpolitiska avgörandena senaste 

vår blir statens avlöningsutgifter, statsbidragen till av

löningar, statens pensionsutgifter, utgifterna för stödet 

til l lantbruket och vissa socialutgifter under innevarande 

år betydligt större än vad som beräknades i det ordinarie 

statsförslaget för år 1975. Inflationen, som har fortgått 

snabbare än man förutsett, har också ökat olika förvaltnings

kostnader för ämbetsverken, stödpremier och investeringsut

gifter. Kommunernas statsandelar och understöd ökar dess

utom synnerligen snabbt under innevarande år bl.a. emedan 

lagen om statsandelar och understöd åt kommuner och kommu

nalförbund har trätt i kraft vilket innebär att utbetalning

en av de nämnda statsbidragen sker snabbare. Ehuru de åtgär

der för att spara och uppskjuta utgifterna till senare tid

punkter som har genomförts av statsrådet å andra sidan har 

fördröjt kassautgifternas ökning, beräknas de kassautgifter 

som ingår i statens budgetekonomi under innevarande år stiga 

till 26.8 miljarder mk, vilket innebär att de med 5,0 milj. 

överskrider det ordinarie statsförslaget för år 1975. 

Slutsumman är i ~tatsverkspropositionen för år 1976 33 % 
större än i det ordinarie statsförslaget för år 1975. Då de 

anslag som ingick i det ordinarie statsförslaget för år 1975 
av ovan anförda skäl har visat sig vara otillräckliga, har 

- 2 -

under innevarande år godkänts två tilläggsbudgeter, vilka 

har ökat de för år 1975 budgeterade utgifterna med mer än 

4,0 miljarder mk. När man uppskattar utgiftsökningen inom 

statens budgethushållning mellan år 1975 och 1976 kan till 

grund för en jämförelse i stället för de budgeterade utgift

erna bäst läggas en kassaprognos, som återger utgifternas 

verkliga utveckling under år 1975. I jämförelse med prog

nosen för kassautgifterna ökar utgifterna enligt statsverks

proposi tionen för år 1976 med 8 %. Regeringen har i enlig

het med det principprogram för den ekonomiska politiken, 

som godkändes av statsrådet 11.3.1975, vid utarbetandet av 

statsverkspropositionen utgått från, att man försöker be

gränsa den reella ökningen av statens konsumtionsutgifter 

år 1~76 till 2 % och att man försöker bibehålla den reella 

nivån för statens förvaltningsinvesteringar ungefär på nivån 

för åren 1974-1975. Regeringen har ansett det vara nödvändigt 

att i syfte att dämpa ökningen av den inhemska efterfrågan 

följa en så återhållsam linje som möjligt även i fråga om 

utgifterna för statens affärsföretag, statens finansinveste

ringar samt överföringsutgifterna. 

Såsom här ovan konstaterades, är utgifterna enligt statsverks

propositionen för år 1976 8 % större än vad prognosen för kas

sautgifterna år 1975 anger. Största delen av denna ökning be

ror på de pris- och lönereserveringar, som gjorts för år 1976. 

Den reella ökningen av statens konsumtionsutgifter beräknas 

enligt statsverkspropositionen för år 1976 bli något större 

än de 2 % som enligt det ovan nämnda principprogrammet för 

den ekonomiska politiken uppstäl l ts som övre gräns. Orsaken 

är främst den, att s -tatens pensionärer synnerligen snabbt 

ökar i antal. Den årliga ökningen uppgår till ca 9 %. Antalet 

pensioner beräknas (utan att affärsföretagen beaktas) år 1976 

stiga till ca 80.000. Ökningen av konsumtionsutgifterna på

skyndas även genom att det på grund av den försvagade syssel

sättningssi tuationen är nödvändigt att utvidga yrkeskursverk

samheten. Statens investeringar i förvaltningen beräknas mins

ka i någon mån. Detta är möjligt genom att man försöker stöda 

sysselsättningen genom mera mångsidiga åtgärder än tidigare. 
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