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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING t il l 

Landstinget med försl a g till andra till

lägg till ordina rie å rsst a ten för land-
o o 

skapet Alandunder ar 1977 . 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till andra till ä ggsbudget för år 1977 . 

I denna tilläggsbudget föreslås bl . a . 

- tilläggsanslag för självstyrelserevisionsarbetet 

- anslag för anslutningsavgift för självstyrelsegården och 

turisthotellet till fjärrvärmeanläggning 

- anslag för omändringsarbeten i Hotell Arkipelag 

- tilläggsanslag för studiestöd 

- tilläggsanslag för Hamnsundets fisklandningsbrygga och våg-

brytarpiren vid fisklandningsbryggan i Kumlinge 

- anslag för inköp av områden för naturvård 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 2 . 032 . 600 mark 

och balanseras helt med anslag för skattefinansiell utjämning, 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detalj

motivering får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga föl

jande förslag till andra tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet 
o o 
Aland under ar 1977 samt bemyndiga 

landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgetens förverkligande erforderliga 

lån . 

Mariehamn den 26 augusti 1977 . 

Landskapsstyrelseledamot 

Finanschef ' Åke 

If 
l 
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I N K O M S T E R ================= 
Avdelning 14. 

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

OJ. Förskott på statsanslag för skatte

finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

2.0J2.600 

U T G I F T E R =============== 
Huvudtitel 22. 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
02. LAGBEREDNINGEN 

08. Kommitteer (f) 

Huvudtitel 23. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

22.SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN 

10. Byggnadens drift (f) 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

74. Omändringsarbeten i fastigheten (r) 

Huvudtitel 25. 

NINGSOMRÅDE =========== 
l Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

70. Anskaffning av inventarier 

~;,~~~;,~~~ 
2.032.600 

2.032.600 

~~;,~~~ 
45.000 

45.000 

169.000 

169.000 

.1}2.000 

332.000 

24.000 

24.000 
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Byrån för livsmedelshygien. 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

30. Landskapsandel för avlönande av hälso

inspektörer (f) 

31. Landskapsandel för avlönande av arbetar-

skyddsinspektör (f) 

32. Landskapsunderstöd för kommunalveteri

närers avlöningar och resekostnader (f) 

Huvudtitel 26. 

~~~=~~~~k~~~~gg~X~~k~~~g~~g=~~~X~k~~~~gg~~~~~ 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

01. Avlöningar (f) 

Övriga löner och arvoden 

- extra arbetskraft s.6oo 
5.600 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

11. Reparation och underhåll av maskiner 

och inventarier (f) 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner (r) 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

13. Byggnadernas underhåll 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

22. Arbetsverksamhet (f) 

27. Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

25. STUDIESTÖD 

so. studiepenning (f) 

51. För övriga i landskapslagen om studie

stöd förutsatta utgifter (f) 

159.000 

52.500 

16.500 

90.000 

~~~~~~~ 
s.6oo 
s.6oo 

14.000 

10.000 

4.000 

49.000 

10.000 

12.000 

10.000 

11.000 

6.000 

260.000 

120.000 

140.000 
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Huvudtitel 27. 

~z~=~~~~~~g~X~~~~~~~~~g=~~~x~~r~~~~g~~~~~ 
Jordbruksbyrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPO

SITIONSVERKSAMHET 

49a Bekämpande av flyghavre 

12. SKOLLÄGENH~TEN JOMALA GÅRD 

13. Underhåll av byggnader och vägar 

Fiskeri byrån. 

20. FRÄMJANDE AV FisKERINÄRINGEN 

21. Förbättrande av fiskeleder och fiske

hamnar (r) 

Miljövårdsbyrån. 

30. MILJÖVÅRDEN 

88. Inköp av jordområden (r) 

Utgifternas totalbelopp 

2.032.600 

5.000 

5.000 

21.000 

21.000 

185.000 

185.000 

764.000 

764.000 
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U T G I F T E R =============== 
22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
02. LAGBEREDNINGEN 

Kommitteer (f). 

45.000 (45.000) 

Tillägget föranleds av kostnader för revisionen 

av självstyrelselagen. Av beloppet hänför sig ca 

30.000 mark till arvode åt en till revisionsar

betet anknuten sakkunnigledamot. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

22. SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN 

Byggnadens drift (f). 

169.000 (140.000) 

För anslutning av självstyrelsegården och land

skapets hotellanläggning till fjärrvärmesystemet 

erfordras i anslutningsavgift ett anslag om 

169.000 mark. Anslutningen förutsätter ytterli

gare vissa ombyggnadsarbeten i hotellets pannrum. 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

Omändringsarbeten i fastigheten (r). 

332.000 (250.000) 

I första tillägget till årsstaten för år 1976 

anslogs för inredning av skolutrymmen för Ålands 

Hotell- och restaurangskola i Hotell Arkipelag 

70.000 mark. I dåvarande skede avsågs att för 

övriga undervisningsutrymmen och kansli ta i 

anspråk ett antal hotellrum. Genom ombyggnad av 

dåvarande spelsal kunde man avstå från att ta 

i anspråk hotellrummen. 

Ombyggnaden som verkställdes i landskapets egen 
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regi steg sammanlagt till 185.000 mark och mer

kostnaderna föranleddes främst av att ombyggnads

arbetena blev mer omfattande än beräknat. 

På grund av arbetsskyddsmyndigheternas krav före

slås att vid huvudingången till receptionen skulle 

byggas ett vindfång med automatisk dörröppning. 

I samband med detta arbete skulle även ske vissa om

ändringar vid receptionsdisken. Dessa arbeten som 

planerats en längre tid beräknas kosta 60.000 mark. 

Vid kongresser och större möten har el- och hög

talaranläggningen visat sig icke motsvara de krav 

man måste ställa på en nutida anläggning. För om

byggnad av anläggningen erfordras ett tilläggsan

slag om 77.000 mark. 

Särskilt i samband med byggandet av landsvägen 

österom hotellet har sättningar i markytan inträf

fat, vilka förutsätter omfattande fyllnadsarbeten. 

För att hotellområdets östra sida skall kunna sättas 

i ändamålsenligt skick erfordras 

- ändringar av tillfartsvägen till hotellet 

- omplanteringar av träd och buskar 

- omläggning av plattbeläggningen och gräsmattor. 

Kostnaderna för dessa arbeten beräknas till 70.000 

mark. 

För utbyte av stålväggen i bastuavdelningen till 

en vägg av annat material föreslås 10.000 mark. 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-
=============================================== 

NINGSOMRÅDE 
=========== 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

Anskaffning av inventarier. 

24.000 (4.700) 

I 1976 års ordinarie årsstat ingick ett fast anslag 
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25.20.31 

25.20.32 

26.01.01 
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för inköp av inventarier, bl.a. sängar, om 

sammanlagt 28.800 mark. Av sagda belopp användes 

år 1976 4.688 mark, medan återstoden gick i be-

sparing. För anskaffning av sagda inventarier 

föreslås ett tillägg om 24.000 mark. 

Byrån för livsmedelshygien. 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

Landskapsandel för avlönande av hälsoinspektörer (f). 

52.500 (90.000) 

Tillägget föranleds av lagstadgade förskott på 

landskapsandelar, som tidigare inte beaktats. 

Landskapsandel för avlönande av arbetarskydds

inspektör (f). 

16.500 (22.000) 

Tillägget föranleds av lagstadgade förskott på 

landskapsandelar, som tidigare inte beaktats. 

Landskapsunderstöd för kommunalveterinärers av

löningar och resekostnader (f). 

90.000 (90.000) 

Tillägget föranleds av lagstadgade förskott på 

landskapsandelar, som tidigare inte beaktats. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENs FÖRVALTNINGsOMRÅDE ============================================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (f). 

5.600 (773.493) 

För avlönande av en extra kanslist vid utbild-

ningsavdelningen för rutinarbeten vid handlägg

ning av studiestödsärenden föreslås 5.600 mark. 
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26.07.70 

26.08.13 

26.08.21 

26.08.22 
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Allmänna byrån och skolbyrån. 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

Reparation och underhåll av maskiner och inventarier (f). 

10.000 (17.000) 

För reparation av skolans paketbil, som skadats 

vid en trafikolycka, och för annat nödvändigt 

underhåll erfordras 10.000 mark. 

Anskaffning av inventarier och maskiner (r). 

4.000 (90.000) 

För anskaffning av spärrutrustning till telefon

växeln föreslås 4.000 mark. Denna utrustning möj-

liggör spärrning av telefoner och är erforderlig 

på grund av att fjärrsamtalen automatiserats. 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

Byggnadernas underhåll. 

10.000 (11.000) 

På grund av oförutsedda reparationer i pannrum, 

anskaffande av påbjuden brandskyddsutrustning och 

reparation av två internatsrum erfordras ett till-

läggsanslag om 10.000 mark. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

12.000 (14.ooo) 

På grund av att elevantalet hösten 1977 stigit 

med ca JO % erfordras en komplettering av skolans 

undervisningsmaterial. 

Arbetsverksamhet (f). 

10.000 (7.000) 

På grund av ökat antal elever och den nya lant

brukstekniska undervisningens genomförande före

slås ett tillägg om 10.000 mark. 
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26.25.50 

26.25.51 
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Elevernas inkvarterings- och resekostnader (f). 

(Momentet nytt) 

11.000 ( - ) 
För de utgifter för lantmannaskolans del som 

föranleds av lagen om främjande av yrkesutbild

ningen inom utvecklingsområdena (FFS 641/75) och 

statsrådets beslut angående anordnande av fri 

i~kvartering och fri transport till skolan för 

eleverna vid statens yrkesläroanstalter före

slås ett anslag om 11.000 mark. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

6.000 (23.000) 

På grund av bl.a. ökat antal elever erfordras 

på momentet ett tilläggsanslag om 6.000 mark. 

Utgifterna under år 1976 steg enligt bokslutet 

till 22.610 mark. 

25. STUDIESTÖD 

studiepenning (f). 

120.000 (260.000) 

Genom att till studiepenningen under vissa för

utsättningar anknutits även ett bostadstillägg 

stiger utgifterna betydligt, varför ett tillägg 

om 120.000 mark erfordras. 

Ftir övriga i landskapslagen om studiestöd för

utsatta utgifter (f). 

140.000 (250.000) 

Av anslaget har för vårterminen 1977 åtgått 

186.000 mark. För att möjliggöra studiestöd 

inom ramen för lagstiftningen föreslås ett 

tillägg om 140.000 mark. 
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Jordbruksbyrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPO

SITIONSVERKSAMHET 

Bekämpande av flyghavre. 

5.000 (2.000) 

Landskapslagen om flyghavre (ÅFS 68/77) har numera 

trätt i kraft. Enligt lagen skall hälften av pre

paratkostnaderna ersättas ur landskapsmedel. Då 

flyghavren visat sig ha en större utbredning än 

beräknat och kostnaderna för bekämpningsmedlen 

belöper sig till ca 400 mark/ha erfordras ett till

lägg om 5.000 mark. 

12. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Underhåll av byggnader och vägar. 

21.000 (10.000) 

Arbetarskyddsmyndigheterna har vid en inspektion 

påbjudit vissa förbättringar av arbetarskyddet 

vid Jornala gård. Dessa utgör: 

1. Byggande av skyddsräcken och slirskydd i sidled 

på körbroar och avlastningsramper. 

2. Foderkvarnanläggningen ljudisoleras och foder

silo med våg bygges in i dammtätt utrymme. 

J. Byggande av låsbara utrymmen för förvaring av 

giftiga ämnen och bekämpningsmedel. 

4. Gamla ladugårdsvindens strööppningar förses 

med skyddsräcken och luckor; vindstrappan förses 

med skyddsräcke. 

5. Maskinhallens ventilation förbättras genom lokal 

mekansisk utsugning av svetsgas~ 

6. Axel- och remtransmissioner förses med lagenliga 

skydd. 

Kostnaderna för ovannämnda åtgärder beräknas till 

ca 21.000 mark. 

235 



27.20.21 

27.30.88 

- 11 -

Fiskeri byrån. 

20. FRÄMJANDE AV FI5KERINÄRINGEN 

Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (r). 

185.000 (300.000) 

Av anslaget i årsstaten 300.000 mark har för 

byggandet av Hamnsundets fisklandningsbrygga åt

gått 104.908 mark. Då dessutom under år 1977 skall 

finansieras byggandet av vågbrytarpiren vid fisk

landningsbryggan i Kumlinge, som kostar 360.000 

mark, samt vissa muddringsarbeten erfordras under 

år 1977 i tilläggsmedel 185.000 mark. Tillägget 

föranleds av att byggnadskostnaderna stigit mer 

än som beräknades vid årsstatens uppgörande. 

Miljövårdsbyrån. 

30. MILJÖVÅRDEN 

Inköp av jordområden (r). 

764.000 

(Momentet nytt) 

( - ) 
Landskapsstyrelsen föreslår efter utredningar att 

landskapet för naturvårdsändamål skulle inköpa 

45,91 ha land och 205,90 ha vattenområden i Kyrko-

gårdsö, Kökar. Nämnda områden befinner sig i en

skild ägo. Därjämte skulle inköpas samfällda land

områden om tillsammans 19,76 ha, som ansluter sig 

till området. 

Det till inköp föreslagna området är representativt 

för Käkarregionens lövskogsdominerade skärgårdar, 

men omfattar samtidigt säregna geomorfologiska, 

botailEka, zoologiska och landskapsmässiga värden. 

Särskilt anmärkningsvärda är de av inlandsisens 

smältvattensälvar bildade sandformationerna Långskär 

och Sandskär. Hamnförhållandena inom området är goda. 

Sjöfågellivet bedöms som rikt och det tillhörande 

fiskevattnet högt avkastande. 

Sedan Björkörar~ipelagen inköptes o ar 1965 har land-
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skapet icke inköpt något större naturskyddsområde. 

Landskapsstyrelsen finner det viktigt med beaktande 

av naturvårdssynpunkter att dylika områden för

värvas av samhället och icke exploateras av enskilda. 

Vid förvärv av områden för naturvård avser land

skapsstyrelsen att så långt som möjligt se till 

att områdena får en jämn regional fördelning. 

Jord- och skogsbruksministeriets byrå för vården av 

naturtillgångarna har i utlåtande uttalat att det 

till inköp föreslagna området lämpar sig utmärkt 

som naturskyddsområde och förordar inköp, då det 

även omedelbart ansluter sig till nationalparks

projektet för skärgårdshavet i Åbo skärgård. Man 

finner området vad naturförhållandena beträffar re

presentativt och så ovanligt att det måste anses 

ändamålsenligt att freda detsamma. 

Ägarna till området har godkänt ett av landskaps

styrelsen givet anbud,med förbehåll om landstingets 

godkännand~ vilket slutar på 1.819.122 mark. Enligt 

anbudet skulle köpeskillingen erläggas i tre lika 

rater utan ränta senast den 31.12.1977, 31.12.1978 

och den 31.12.1979. Den första raten eller 606.374 

mark skulle sålunda erläggas 31.12.1977. Ägande

rätten till området skall övergå vid köpebrevets 

undertecknande. 

Landskapsstyrelsen föreslår även inköp av holmarna 

Blåskären, Salungarna, Bredgrunden och Hamnklabbarna 

i Lappo, Brändö. Särskilt representativa från natur

vårdssynpunkt är därvid Blåskären och Salungarna. 

Ett inköp av sagda holmar motiveras även av att land

skapet tidigare äger omfattande vattenarealer i an

slutning till de aktuella ögrupperna, som ägs sam

fällt av Lappo by, som nu är föremål för nyskifte. 

skärgårdshavets nationalpark kommer, då den enligt 
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planerna förverkligas, att gränsa till detta om

råde. Holmarna har tillsammans en areal av 46,6 

ha och köpeskillingen utgör 466.000 mark och köpes 

på enahanda betalningsvillkor som området i Kyrko

gårdsö. Detta betyder att den 31.12.1977 av köpe

skillingen skall betalas 155.334 mark. 

Förvärvet av ovannämnda områden i Lappo och i Käkar 

belastar 1977 års budget med 761.708 mark, vartill 

kommer andra mindre utgifter i samband med förvär

vet. 

Karta över områdena tillhandahålles på landstingets 

kansli. 
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