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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr if /197 4-

; 75 oed anlefu1ing av landskapsstyrelsens 

frru:J.ställnine till Landstinget wed förslag 

till ordinarie årsstat för landskapet 

Jlland under år 1975 :.jäote tillägg. 

Med anledning nv näl:.mdo. fr2uställnine; 9 vnröver lnndstinget in begärt 

inansutskottets betänkande 9 får utskottet 9 so1J i ärendet hört lant-

0 det Alarik Häggblo:Ll 9 vicelo.ntrådet Sven Karlsson, lm1dskapsstyrelse

ed0Doten Stig Holnberc;, finr:rnschefen .ilke BnL.Jbere 9 socialchefen Benet 

inde, utbildningschefen Lennart Winqvist, chefen för näringsnvdel

l:lingen Tor .Mattsson, överingenjören Anders Lindholu, forstrådet Ber-

~til Lindroos, lo.ndsko.psantikvnrien Stic; Dr:eijer, plnneringschefen 

tig SvahnströD, l::.',ndsk:J.psngronouen Jo.n Knrlsson, lcmdskapskaurero.ren 

Jnn vfallin, byråingenjören Görrn Holuberg, wiljövårdsintendenten Hå

~nn Kul ves, byråchefen J.c::,n-Erik Enestcw.J 9 fiskerikonsulenten M2gnus 

){estline;, bye;guästo.ren Alvo.,r Dtl...h.1:1 rektorn Göte Sui1dbere;, t.f .rektorn 

Sture Skogberg, verkställnnde direktören i Alo.nds kro.ftverksciktiebol-:tg 

\Erling Gustnfsson, verkställnnde direktören Runnr Åkerfel t och viceord

,förnnden Torvnld lifordbere i Ålnnds turistförening so..ut direktören 

''Sven KouDonen i Ålands skärgårdsflyr;. Utskottet har besökt skol 
beten Jomala gård och Kastelholms slott. 

Vid besök på Ålo.nds centro..lsjukhus ho.r hörts chcfläkQren Peter 

Wnhlbere och ekonoi:.:;ichefen Rolf Eriksson. 

Utskottet ho.r i o.nslutning till frcinställningen behnndlnt följcrnde 

firn::rns~otioner ~ 

Ltu Erik Lundqvists u. fl. firn:msDotion Oi:J att i ordinarie årsstc::.ten 

för 1975? 28. 02. 77, o.nvisc.s 70. 000 unrk för trnfikl jus i korsnine;en 

D.v LeiJL::mds-K:T1,d12rL:mdsvä13'en och östrn utfnrten från Mnriehonn. (Mot. 

nr 9/1974-75). Motionen bordlo.des i finmrnutskottet. 

LtJ:J Olof M. Jcmssons ~J. fl. fin:::ms:.Jotion oIJ ~J.tt i ordinarie årsstr:i ten 

för 1975 9 28. 02. 32, :211vis2s 25. 000 ilo.rk för lc:m ine;sbrye;e;n jfö_,te ;1r

Blutning på Sk~rpnåtö (Mot.nr 10/1974-75), 

Ltu Olof M. Jnnssons u.fl.fino.nsuotion o~ o.tt i ordino.rie årsstnten 

för 1975? 27. 12. 70 :::>..nvis.'.ls 20. 000 u2rk: för inköp ::w tr:::clrtor till sko1-

läBenheten JoualQ Bård (Mot.nr 11/1974-75), 

Ltu Rolf Cecrlsons u. fl. fincmsuotion oL.1 o.tt i ordirrnrie årsstJ.ten 

för 1975, 27.10.85 :::mvisns ;:1ed 1 uilj.2-;2rk förhöjt nnslc:::.g för jord

dispositionslån (Mot.nr 12/1974-75) 9 

Ltu Görnn Bengtz' u.fl.fin2ns~otion oo ntt i ordinnrie årssto.ten 

för 1975 9 28. 02. 77, o.nvis:::cs 25. 000 1J2rk för väginf2rt till Jo1w.la 

ko~uuns fritidso~råde på Möckelö (Mot.nr 13/1974-75), 
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ritm Gör::m Be11gtz' m. fl. fino.nsmotion om o.tt i o.rie årssto.ten 

r 1975, 28. 02 .16 ,':'..nviso.s 20. 000 mk för uppransl':ling nv sundet mello.n 

a,gersö och Lc:mgneskär (Mot. nr 14/197 4'"'75) ? 

Ltm Knut Mattssons 111.fl.fin::msmotion om ntt i ordin.'.:lrie årssto.ten 

;;~ör 1975 9 28.02, c.nviso..s 300.000 mo.rk för utbyggno.d 0,v flygfält på 

'tumlinge (Hot.nr 15/1974-75), 
Ltm Olof Snlmcns m. fl. firn::msmotion orn att i ordinc.rie år sst=t ten 

"~,ör 1975, 27.02.83, o.nviso.s 2 milj.mnrk för lån till .Ålands 

;'~tiebolo.g (Mot.nr 16/1974-75), 
\ .. ·.· Ltm Olof So..lmens m. fl. finnnsmotion om :J.tt i ordino.rie års sto.ten 

''ör 1975, 27.10.86, o.nvisCJ.s med 800.000 mk förhöjt nnsl2g för lån 

byggande nv lngerhus för luntbruksprodukter (Mot.nr 17/1974-75), 
Ltm Ko.rl Sundbloms m.fl.fino.nsmotion om Qtt i ordinarie årssto.ten 

ör 1975 nnviso.s 130. 000 mk för ombyggnc.d nv ett 800 m långt nvsni tt 

lo.ndsvägon Gro..nbodo.-Sonbodc. (Mot.nr 18/1974-75), 
Ltm Karl Sund bloms m. fl. finnnsuotion om ,':'-.tt i ordino.rie årsst::i.ten 

ör 1975 cmviso.s 185. 000 mk för oljegrusbeläggning nv väg:J.r i Föglö 

.nr 19/1974-75), SOlilt 

Ltrn Gör'::'..n Bongtz rn. fl. fino.nsmotion oIJ o.tt i ordinc.rie års sto. ten 

27.10.54 9 :::mvisets med 2 milj.m2rk förhöjt ,211slag för skö 

på Alc.nd (Mot. nr 20/197 4-75). 

Motionernc. berörs närmnre i det::::.ljmotiveringen. Utskottet ho.r in

hämtat kulturutskottets yttrc .. nde över i fr8.D.1Ställningcn uppto.gn:l. 

<msl:ig för kul turcllc. ändCLmål. Kul turutskottcts yttr:::mde fogo.s till 

]letänko.ndet såsor;.1 bilo.g::. 
f ~i~l~gf; !:i;!;l_f~r~l~g~t-t~l! 2r9;i!2c,~i~ ~r~s_!a~ har landskapss 

sen fra.ulagt förslag till f ernårig investeringsplm1 för vägbyggnads
iech vägförbci ttringso..rbeten och intagit vis·sa k01::Jpletteringar till den 
Sege:ntlign sifferstaten. Kompletteringarnn ho.r' av utskottet inarbetats 
J. årsstaten. I11v-e'Steringsplanen ho..r till en del. varit vägledande för 
'utskottets bedöwning o,v trafiknnsl,agen we:g har i övrigt lagts vilande 

avvaktan på de förutsatta helhetsplanerna inom detta och övriga 
Val tningsområden. Utskottet noternr dock i sammanhanget att vägen IVIa
riehanm-Godby inte upptagits i plo.nen. Utskottet finner heller ingen 
anledning till utbyggnad nv en helt ny väg då den nuvarande vägen med 
fHrdel b~r kunna breddas och fö~bättras i erforderlig oofnttning. Ut
farten från staden bör dinensioriern9 efter tr:..1f:ikbehovet och_ byggas t 
.den sträckning stad.en förordar i:Jed anslutiting' t'ill den s .k. JoD~l · · 

Detnljootivering • 
. INKOMSTER. 

Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning. 
Av utskottet föreslagna höjningar av utgifterna balanse
ras med justering av anslaget för skattefinansiell ut
jämning. 
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UTGIFTER. 

ArV1.Jdcn (f). 

Sed<'.D den 1 oktober 197 4 hnr till B-lönekl.'1ssern::i nn

knuti ts dyrortstillägg 9 vilket förslås utgå även på 

1 o.nds tingsruci.rm 20.rvode t. 

Avlöni11gc.1r ( f). 

Motiveringen beträffo.ndc utskottssckreter2rno.s Cl.rvoden 

bo.scr2r sig på ko.nslikomuissionens tidigGre försl2g i 

ärendet. Vid ott seno.re rnötc wcd t:J.lmc.nskonferensen och 

de vidtc.lo.dc utskottssekretero.rn'.1 hc.r en återgång till 

den tidigo.re ::irvodesgrunden 9 d. v. s. ::irvode beräknctt per 

s:11nr,io.nträdestirn:10 9 c.nsetts vo.r2 ntt föredrCl. Ko.nslikorJ

rnissionen h:J.r sederr.:ier~-i OIJfc::ttc~t dettn förslo.g och med

del~t däroo till finnnsutskottet i särskild skrivelse. 

Ko.nsliko:c...;wissionen konst2ter:1r i scn:.u_10.nhc.nget o.tt 

lo.ndstinesnrbetet såso~ helhet vinner på ou utskotten 

k:J.n tillförsäkrns kv2lificero.de utskottssekreternre ef

tcrso::j utskottso.rbetet utcör c:n viktig del därav. Det 

är därför också ~otivero.t ntt tillerkän112 ut

skottssekreter:J.rn2 ett skälic;t c:.rvode. Vid bestä:iTJn:ndet 

o.v '.lrvodet bör också hänsyn t'J.g::i.s till :::itt 0,rbetet ford

ro.r u tredninc;so.rbcte u t:rnför sx_:.:;_ __ .·::n träden2 9 'J.tt e,rbetet 

L;åste ske utod ordi11.2rie ::.rbetstid ;jen o.tt sekreter.'lrna 

ändå skc .. 11 stå till förfoe;cmde ;~ed kort v2rsel då s::r :

:;__1:::nträdenc:. ofto..st icke ke,n ske: vid på förhcmd bestä;.Jd 'l 

tider. 

Utskottssekreterc:.rn '> .. h:J.r ockra fro.._.Jhålli t dessa 

o::_iständigheter och o.tt det ekono:uisk'.l utbytet i för-

hållc:.ndc;; till inso.tsen ::::ed hi ttillsvCl.ro.nde o.rvoden v.·1ri t 

otillräckligt för 2tt kunno. 8cceptero.s. Utskottssekrete

r2r11:i. h::J.r också fr2;..;hållit '.::'.tt o.rvodet i stort vnrit 

oförändr2.t sedan 1969 ~ r_::edcm den ::~lli..Jäm1c:. lönen i vån i 

övriet stieit betydliet. 

K:msliko;J:;_Jissionen ho.r för sin del fmrni t .~1.tt 2rvodet 

per s:::i.;_.i:_:o.nträdestL1~Je i stort och på sikt e e;e Sl.Jl .. "::: 

ersättning so:.J OiJ .:J.rvodet beräknc::.des enligt verklie o.r

betstil~Je. SysteJct är också enklare och lättare ntt 

kontroller:::!.. IC:msliko._2~_iissionen konstnter'.1r också c:.tt 

den :J.ll;Jänna lönenivån såso:J den fr~me;år av socio.l:_Jinist.::

riets löneindex stic;i t, :.Jed från 1969 c .110 % och från 
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1970 ued c. 95 %. K:i.nsliko:c.uissionen ho.r därför cm sett 
den o..vto.lade tiuersättninc;en o~_:: 110 uo.rk per so.:J;.:.w.nträ

destL.:cJe utc;öro. ett skälir:;t arvode so~-" skulle tillä:...1p:i.s 
under l::md.stinc;såret 1974-75. Finnnsutskottet hn.r o,Jf2t
to.t försl:J.e;et. Anslo.eet he;r beräkn2.ts vo.rn tillfyllest 

oförändro.t. 

LedruJöternas arvoden (f). 

1. ( 

Ned sru·1iJ.a J.Joti vering sou rörande uonentet 21. 02. 01 fö:f@aa 

slås att dyrbrtstillägg skall utgå även på landskapss_tyrT 
uöternas arvoden. GenoLl en felkalkyl har anslaget beräk

nats för högt och kan cinskas lJed 150. 000 rmrk. 

Inventeringar och grundläggande undersökningar. 
Det fortlöpande behovet av att koL;plettera och bearbeta 
underlagsr:mterial 9 bereda ärenden och tillhandagå land
skapsstyrelsen har lett till att personresurserna inoo 
regionplanebyrån är otillräckliga. Särskilt har.brister 

i fråga oo det statistiska oaterialet påpekats. Plane
ringsrådet hade därför föreslagT~9?g~ avlönande av en 
sekreterare. Anslaget har överförts till förevarande 
i"Jouent och finansutskottet anser att upptaget anslag 
skall kunna få utnyttjas för avlönande av nä1;.mda sekre
terare. Planeringsrådet har i landskapet övertagit de 
uppgifter sow i övriga delar av riket handhas av ko1Juu
nalförbund. Då de åländsk2 koWDunerna deltar i kostnader
na borde särskild vikt läggas vid aeras utlåtanden och 
ändringar inte vidtas i av kon.::,unerna godkända budget
förslag utan att detta särskilt uotiveras. 

Kostnaderna för kontaktL1a11 i Helsingfors. 
r1ied sauua uotivering sori för uoi.Jent 12.04.01 i försla
get till fjärde tillägg till ordinarie årsstaten för år 
197 4 har landskapsstyr0lscn i fral.Jställningen ued till
lägg till ordinarie årsstaten för år 1975 föreslagit 
att landskapet skulle ersätta kostnaderna för kontakt
uan i Helsingfors. 
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Landskapsunderstöd för barndagvård (f). 
En plan för barndagvården i landskapet är för närvarande 
under utarbetande i landskapsstyrelsen. Utskottet förut

sätter att planerna kan presenteras i långtidsbudgeten 

och därvid inte enbart den ekonouiska sidan utan 
planen såson helhet. 

~L:rapiutgif ;::i- (f). 

Utskottet noterar att stegringen av terapiutgifterna 

till viss del "0eror på de tjänster sjukhuset utför för 

Folkhälsoförbundet och för vilka uotsvarande inkouster 

inflyter . 

.Anskaffning av inventarier (r). 

Med beaktande av det behov sou föreligger har kostnads
rauen av utskottet föreslagits höjd till 450.000 r;iark. 

Genou att justeringar sar.::tidigt föreslås under 1:.JOnent 

25 .10. 7 4 har totalkostnaderna för s julehuset förblivit 
oförändrade. 

Grundförbättring av byggnader (r). 

Med hänvisning till föregående oooent har anslaget uins

kats oed 100. 000 uark santidigt sou en oufördelning av 

användningen föreslås. 
1. De or.:ifa ttande reparatinsarbetena i köksavdelningen ~ 

son är nödvändiga~hinner inte i sin helhet utföras under 

år 1975. Innan arbetet kan påbörjas bör också den av 
landskapsstyrels~n begärda utredningen verkställas. Ut

skottet föreslår därför att anslaget fördelas på två år 

och att ett delanslag ou 5 35. 000 1Jark upptas i denna 
årsstat. 

2. Källarvåningen.Utskotiet konstatl.'rade vid sitt bc.:sök 
på platse11 att den i fra.rntiillningen nä~Jnda källarvåning
en befinner sig i ett under:;.Jåligt skick. De ifrågavarande 

utryuL1ena användes fortlöpande och det uppenbart att 

lokal i tetern2s tillstånd kan ~-11.:?dverka ti1J risk för in-

f ektionss jukdoLLar. Utskottet har därför ansett att ou
byggnads-och reparationsarbetena borde prioriteras och 

utföras redan 1975. Sjukhusstyrelsens förslag ou 330.000 
riark för ändauålet har därför återinförts. 
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3. Gynekologiska poliklinikavdelningen. Föreslaget 

belopp oIJ 12.000 oark oofattas av utskottet. 

5. Personalbostäderna. Utskottet anser att den i fraL1-

ställningen nä.onda SaDuanslagningen av tre bostäder vore 

ändauålsenligt. Ned beaktande av att detta kan utföras 

relativt enkelt och billigt har utskottet föreslagit 

35.000 :wark härför. 

Avlöningar (f). 

Skeppselektrikerutbildningen överföres från yrkesskolan 

till sjöuansskolan. Vid denna skola bör därför räknat 

från den 1.8 1975 inrättas en befattning säsoo lärare i 
yrkesär.men. 

Utbildningen av starkströusclektriker kvarblir i 

Ålands yrkesskolas regi. Utbildningen där avses att 

utvidgas bl. o.. geno:~1 att hösten 1975 inta elever till 

en ny första klass. Detta betyder att yrkesskolan sa.t..l
tidigt arbetar ucd två klasser och är därför fortsätt~ 

ningsvis i behov av en lärare i yrkesiiunen för elektri

kerutbildningen. Det har därför ifrågasatts det riktiga 
och ändaoålsenliga i att slopa tjänsten vid yrkesskolan 

och överföra innehavaren till sjöaansskolan. Utskottet 

sou sålunda owfattat förslaget att inrätta en extraordi
narie befattning sou 18,rare i yrkesä:unen vid sjöuanssko

lan euotser att landskapsstyrc<:Sen särskilt utreder frågan 
ou överflyttningen av tjärateinnehavaren från yrkesskolan 

och yrkesskolans behov av en liknande tjänst under hela 

år 1975. Något särskilt anslag för yrkesskclans del har 

därför tills vidare icke föreslagits frän utskottets ~dQ. 

Övriga konsuutionsutgifter. 

Något särskilt anslag för sjöuansskolans kopieringsarbe-
te har tidigare icke funnits. Det är uppenbart att 

skolan har en uiingd kopieringsarbete, nödvändiga för under·~
visningen. Anslag för detta borde finnas och enligt ut-

skottets uppfattning vore det att yrkesskolan 
debiterade särskilt för kopieringss.rbcte för annat än 

skolans eget behov. Utskottet föreslår upptagande av ett 
anslag ou 5.000 uark för sjöuansskolans kopieringsarbeteo 

Pä vilket sätt kopieringen i praktiken skall ske anser 
utskottet att landskapsstyrels211 bör övc;rväga i sauråd 
ued berörda parter. 
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Avlöningar (f). 
Se uotiveringen under 26.06.01. 

Anskaffning av inventarier och Daskiner(r). 
Yrkessk:olan innehar sedan tidigare en TV-vid:obandspelare. 
Bandspelaren har också visat sig 2nvänd ar i undrnrisningcn 
fräDst ued undervisningsmaterial från Sverige, där dylika 

bandspelare alluänt tir i bruk vid yrkesundervisningen. 
Utskottet konstaterar också · att videobandspelare koLJ.1.Jer 
att få en utvidgad användning inou all undervisning. För 
att den av yrkesskolan anskaffa.de bs,,ndspelaren skall kun-inroranue 
na utnyttjas effektivt föreslås/av yrkesskolan begärda 
2.000 nark för inköp av kassetter. Utskottet konstarerar 
dock sautidigt nödvändigheten av att skolornas anskaff
ning av dylikt undervisnings~..:iat0rial i största uöjliga 
Lån bör sanordnas och sauplancras. Frågan utreds också 
för närvarande inou utbildningsavdelningen. 

Yrkesskolans lusbyggnadsavdelning utför också arbete 
på arbetsplatser utanför skolan. Detta r_iedför även krav 
på att de sociala utryo:;_-1ena på arbetsplatsen skall vara 

ordnade. Arbl'tsskyddsbi:;stäiiLlelserna har ock§å ~I'ecis·2rats 
och skärpts i dessa avseenden. Utskottet har er-· 
f&ri t att de sociala utryu;:_1cna för skolans elever är 
bristfiilligao Nm_-:era finns transportabla vagnar SOiJ 

uppfyller alla fordringar i fråga ou sociala utryunen. 
Landskapsstyrelsen bör tillsm 1uans ued direktionen för 

skolan utreda frågan och vidta erforderliga åtgä:r<?ft~JL'o, 

Landskapsunderstöd åt Ålands hotell- och restaurangslf21~~· 
Landskapsstyrelsen har oed skolans direktion och represen
tanter för yrkesutbildningsstyrelsen diskuterat hotell
och restaurangutbildningeno Sedan situationen beträffande 
förutsättningarna för att driva restaurangverksanhet i 
landkapets regi nu tindrats 9 har förslagits att landskap2t 
skulle= övertaga skolan instundande s::.LJDar. Finansutsko f::.-
tet oufattar detta förslago Landskapss sen har disku-
terat olika alternativ till placering o 
för anskaffande av skollokaliteter. 

finansiering 

Finansutskottet 9 soI_1 hänvlsar till sitt betänkande 
över förslaget till ärsstat för är 1974 uotser att för-
slag i ärendGt föreläggs landstinget under instundande 
::Jarssession. 
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Inköp av konst saut övrig 1xusei verksaDhet. 

Kulturutskottet har föreslagit höjning av anslaget för 

inköp av konst ued tanke på självstyrelsegården. 

Finansutskottet anser att uöjligheterna till utsuyckning 

av självstyrelsegårdens lokaliteter bör överses ued be

aktande av redan nu i landskapets ägo befintliga SlliJ

lingar. Utskottet har därför inte tills vidare oufattat 

förslaget OlJ en höjning av anslageto 

Underhålls- och restaurerings~rbete (r). 

Finansutskottet o"Jfattar kulturutskottets utlåtande be

träffande angelägenhetsgraden av restaureringen av Kas

telholus slottsruin. Saken är brådskande för ~.ltt .d~ :törs

t'.:'.. r:~sriskern::;, s:.c~ll Jcu_rrn :, ::,vlägsnc:.s och ·det egentlige:. _ 

rc.:st~:.urcril'}gsar.betet påtörjc;.s.Utskottet finner att 

betydligt större sunuor .~~r erf0rderliga on restaurering

en skall Jrunna genor.:;förc:;,s under en riuJ.,ig i:;idi;meriod, och 
e,tt detta. ar en o.nslc..gsfragc. etv extro..ordino.rie Knretktär. 

Utskottet har därför ocksa för sin del oufattat kultur-

utskottets tanke 01J att för ändai1ålet Bkulle begäras an

slag i extraordinnrie väg och en,. .i-se:r frauställni·ng,:i :

frågan snarast oöjligt. 

Underhålls- och restaurerinflsarbctcn (r). 

Beträffande Bouarsunds fästningsruin gäller till vissa 

delar detsauua SOL frauförts beträffande KastelholiJs 

slottsruin. Arbetet är euellertid av i::;indre oufattning 

och bör kunna utföras ued finansiering ur ordinarie rn2del. 
L...;st cJai.t är si tu2,tionc11 betrt~ff.·>,.ndL'. Br~-:_nc1klintstornet. 

Utskottet förcE?lår r:',tt o.nsl.J.c;ct höjs i;cc1 50.000 rno.rk . 

Utgifter för kurs- och föredraP;sverkslli-ihct. 

Kulturutskottet har eftorlyst åtgärder för att stiuulera 

åländska skriftställare i dero.s v1:.:rkso.i:ihet. 

Beträffande redan etablerade förf::.tttare ges uöjligheter 

till stipendier ur anslaget 26.30.50. Intresset torde 

även kunna stLmleras ned kurserj se;Jinarier och föredrag 

ued nnslag exe:;.Jpelvis ur förevarnnde LJODent.Med stipendier 

och rescbidrag borde åländska skribenter ges uöjligheter 

att del ta i kurser inoi-1 Norden. 

Avlöningar(f).:.. 

Under lJOl.iC?ntet för2slås c~tt turistsckrcterarbefattningen 

vid byrån för turistärenden skulle besättas. Då denna 

fråga har anknytning till landskapets ::mslag för turis·· 
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lJens friiDjande har ärendet behandlats nedan under rJo;_ient 

27025.40. 

Landskapsunderstöd för kurs- 9 utbildnings- och rådgiv

ningsverksaDhet. 

I detta s81Juanhang har aktualiscr2.ts frågan on for1erna 

na för upplysning frå~ ko~uJunalt hallo I statsförslaget 

för 1975 ingår anslo.g för bidrag till konLunerna för av

löning av närings01Jbudsnän. Finansutskottet, so;J nän~mst 

211sett att det ankouuer på kornJlmerna att anhängiggöra 

frågan har i detta skede icke näri-_mre diskuterat ärendet. 

Lån för kraftutbyggnad (r)o 

Ltu Olof Saluens :.Jo fl. finansnotion nr 16/1974-75. 
Enligt uotiveringen för landskapets årsstater under de 

senaste åren har förutsatts att ur landskapets r1edel 

skulle utges lån för finansiering c.v projektet ned Sve

rigekabeln. Detta har även beaktats i kraftverksaktiebo

lagets kalkyler. Kraftverksbolagct planerar också nya 

investerine;e.r OiJf8.ttande bl o a o nybygtsnad av strandlinjen 

till Sottunga. För finansieringen av denna ,_~tbyggnad för

beredes för ncirvarandc fraustdllning o:;_i extraordinarie 

anslag. Då också projektet ced Sverige-kabeln blivit dy

rare ~in beräkno.ts skulle i dem12, extraordinarie franställ

ning intas begäran OiJ ansl2.g för fördyringen o Avsikten 

är att en sådan frauställning skulle göras till lands

tinget redan under narssessionen 1975. Försåvitt denna 

frauställning godkännes skulle kraftv2rksbolagets behov 

av kapital tillskott där:_ied bli täckt utan att det från 

landskapet förutso.tt<:l lånet oi.1 2 ~-lilj. uark beviljades. 

Under tiden fron till dess bt:sked ou extraordinarie an

slag kan erhållas skulle kredi tb0hovet kunna täckas ~-;cd 

tillfällig upplåning. 

Utskottct~so:;::i sålunda i detta skede beslutat föreslå 

förkastande av ,jotionen, förutsätter att aviserad .fr0,1J

ställning o:.:J extraordinarie anslag skall kunna föreläggas 

landstinget under :.:mrssessionen 1975. Skulle frauställ

ningcn ou extraordinarie anslag inte kunna godkännas i 

sin helhet under år 1975 ::Jåste bolaeet enligt utskottets 

uppfattning ges kredit ur landskapets LJcdel då en lång

fristig upplåning på t. ex. den utländska :...mrl{naden skulle 

uedföra betydandl.' kredi triskcr. Utskott12t finner det o.nge
läget att i sc:Dmo.nho..nget fro.uhålla ,::,tt IJålsä ttningen för 
krnftförsörjningen och dess fincmsiering bör V'.J.r~1 o..tt 
tillförsäkrn de åländsko. elkonsu;:;.1enternn snrnJa strör::ipris 
soi~l i gcnonsni tt är gällande fö:r rikets konsurJcnter. 
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Lån för byggcrndc nv. anläggningo.r för ve. ttenfd:'sörjning( r). 

Utbyggnaden av vattcnförsörjningsanläggningarna befinner 

sig nu i ett intensivt skede ocd ytterst stora investo

ringar. l'lålct bör vara att så u~u18a sou uöjligt till ri:.J

liga totalkostnader kan e:rbjud0,s vatten till i stort 

sett ScEJ;_la prj_scr. Det bör 2.ven vc,ra sai__,hällets sak o.tt 

stöda en sådan utveckling. Utskottet SOQ i övrigt o~fat

tar landskapsstyrclsens ~_iotivcrincs ho.r iJed beo.ktande 

av det stora behovet och att cmslo.gt::t för 1975 praktiskt 

ta0ct rcdcrn fördelo.ts beslutat föreslå en höjning ued 

200. 000 i:;ark. 

Fri.:t,.1ande o..v sysselsättningen och arbetskraftens rö~ 

het (f). 

Under behandlinGcn i utskottet har fro.ukoJ.:_:;~1i t att stats

rådet år 197 4 utfärdnt ett särskilt beslut c"J erläggande· 

av sysselsättnint:;sstöd åt koi_;:_;uner och ko:.1i::;unalförbund. 

Utskottet föreslär därför att anslaget får disponeras 

även för de<. i statsrådets nädnda beslut angivna ända

uålen. 

Frä~-~j a11de av trädgårds- och biskötseln. 
Då dessa näringsgrenar befinner sig på fraw-

uarsch i 12.ndskapet och odla:rrw tir i behov av rådgivning 

och inforuntion föreslås anslaget höjt ued 3. 000 i~1nrk. 

Ersättningar för skördeskndor(r). 
J;_tu Görai1_Bengtz 1.i.fl.finans:iotion nr 20/1974-75. 
Förevarande anslag avses att årligen införas i årsstat2:n 

för reglering av eventuellt i.lindre skördeskador. För de 

i uotionen avsedda skördeskadorna för år 1974 har lo.nd

skc:.psstyrolscn avgivit en särskild fra;Jställnil1e, varför 

utskottet fö:ccslår förkastcrnde: nv ~.10tioncn. 

Jorddisposi tionslån J...r~ 

Ltu Rolf Carlsons o.fl.finunsootion nr 12/1974-75. 
Landskapsstyrelscn och ·,10ti h2r påpeke,-i,t vissa 

förhållanden, so . .: i~.edfört en kre,ftig ölccnj_ng i efterfrå

gan på jorddispositionslån. DeD ofördel2ktign åldersstruk
turen inou den tlländskc:i jordbruko.rkåren ställer särskilt 
stora krcv på k::1pi to.l tillsko.tt för o.tt trygget generntions
växlingen. Ett tillräckli[jl-1cretftigt stöd från saLhäilets 
sid:-, dr c1ö,rför nödvändigt för c;tt uppnå den c.v l::rndst.lnget 
nnt:-~gnc. iJ&lsättningGn 'Jec1 e:n lcv::::,nde lc.ndsbygd, 

Enligt uppgifter soD utskottet erhållit är föresL1get 
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anslag otillräckligt med beaktande av de ansökningar 

som redan föreligger och förväntas inkouDa. Penningvär

deförsämringen har också oedfört att anslaget trots 

höjning icke medger större antal lån än tidigare.Med an

ledning härav föreslår utskottet en höjning med 600.000 Dk . 

.Auorterin~slån för byggande av lagerutryIJrnen för _ _lant

bruksprodukter (r). 

Ltm Olof Salmens w.fl.finansootion nr 17/1974-75. 
En förutsättning för att kunna utveckla lantbruket och 

specialodlingarna med bästa ekonomiska utbyte är att 

förädlingen av egna produkter så långt 11öjligt skei· incu 

landskapet. En viktig del i denno. strävan är att lager

hushållningen ordnas och Darknndsföringen sauordnns. 

Ett flertal större projekt är också aktuella under 1975. 
Bland dessa kan nämnas utbyggnad av Chi~s lager, uppfö

ro..nde av en central trädgårdslc.gringshall o ;h kylletgc::...' 

i Brändö. Dessutoo ges ur anslaget lån för Dindre spnnn

målstorknr. 

Utskottet anser att ytterligare lån är nödvändiga för 

att kunna sm.:wrdna r;:iarknadsföringen 2.V åländska produ:rcter. 

Då sådan saoordning är nödvändig för att i framtiden kun

na hålla.marknaden i åländska händer borde enskilda od-
i a""l.-iDanneL: 

larejej ges lån där sådan centralisering skett. 

Enligt föreliggo..nde plnner beräknas investering0rna 

under år 1975 uppgå till Dinst 2 oilj. oark. Då låntagar

na borde få oaxioerat lånebelopp utgör lånebehovet c. 

1 .oil j. i:mrk. Av reserverade uedel finnes disponibla 

175.000 oark. Utskottet har därför föreslagit en höjning 

av anslaget med 625.000 mark. 

Ansketffning nv arbets1Jaskiner och transportredska:12 ( r). 

Ltu Olof M. Janssons m.fl.finansLlotion nr 11/1974-75. 
Av landskapsstyrelsens ootivering under 27.11.70 frao

går att den nv skollägenheten JorJala gård äsknde anskaff

ningen nv tr2ktor kan 2nstå och att skollägenheten skulle 

kunna utnyttja den nya trnktor so:::i ansl':affas till för

sökssto.tionen. 

Utskottet har erfarit att driften vid skollägenheten 

är så upplagd att en större traktor är oundgängligen nöd-

vändig. Den tid soo försöksstationans traktor kunde 

avstås för skollägenhetens behov är helt otillräcklig och 
dessutoo beroende av försöksstationens egen användningo 
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Skollägenhe tens nya traktor skulle användas såsor:J skol

jordbrukets huvuddrivkälla och oåste därför kunna dispo

neras utgående från lägenhetens behov sor:i i alla avseen

den och under för verksar:iheten viktiga tidsperioder och 

arbetstoppar inte är Döjliga att saraordnn oed försöksst3.

tionens. Arealen har också utökats och driften fordrar 

en ny och kraftigare traktor. Lägenhetens äldsta traktor 

kunde därefter överföras till skolundervisningen såsoo 

övnings- och demonstrationsobjekt. Utskottet har därför 

funnit att en nyanskaffning vore rationell och beslutat 

föreslå bifall till 1:iotionen och införande av 40.000 uk. 

I övrigt oofattar utskottet landskapsstyrelsens ooti

vering under 26.08 oo att s~1räd borde förekouua uellan 

lan h:icmnaskolan och försöksst& tionen avseende iJaskiner 

och drift. Utskottet finner det också rJotivernt att sa;.1-

tidigt borde diskuteras n:töjligheterna till en geuensau 

Daskincentral för anläggningarna. 

Anskaffning av maskiner och redskap. 

Det tidigare årliga anslaget har oinskats. Olika alter

nativ för anslagets utnyttjande har froi:Jlagts nv skogs

bruksbyrän. Utskottet h&r därför inte funnit nnled:ning 

att ändra anslaget uen förutsätter att vid uppkouna be

hov av nyanskaffningar Dedel bör ställas till förfogande 

Övrigt understöd för fiskerinäringens fräujande. 

För att uppsarJlingen av fisk från platser sori1 saknar 

annan kormunikation skall kunna fortgå i saLJD3 utsträck

ning soD tidigare ,h&r anslaget höjts ri1ed lC'. 000 w1rk. 

TurisLlens fräDj2nde. 

Turistföreningen har i skrivelse till landskapsstyrelsen 

liksou vid sitt senaste års;Jöte aktualiserat frågnn ou 

srn:.1hällets del t.::-,gande i den all;Jänna ;Jo.rkn0,dsföringen 

och inforrJationen Od Åland soLJ turistlandskap och den 

fortsCttta inriktningen o..v turistförenL1gens verkso.uhet 

och organisation. F'rågan oi:;:i turistföreningens verks::mhet 

när det gäller den Ctlluänna inforrJationen har också kol::l

ui t i ett 2nnat läge, sednn vid landsk3.psförv0,ltningen 

inrättats en byrå för turistärenden. Euellertid hc..r er.i 

klar . g~~nsdr2gning wellan turistföreningens och tyrå~ 
turis-tare:nden 

för / o.rbetsuppgifter inte förelegat. Avsikten har va-
"byrån skulle kunnat övertaga en C1_el :=tv 
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den allwänna :marknadsföring 9 soo tidigare skett från tu

ristföreningens sida,oen tills vidare är det inte klart 

hur långt dess personalresurser rä~ker. Utskottet finner 

det angeläget att undvika splittring i turisti.nfon:iatio

nen om Åland. Frågan om geoensar.1 -oarknadsföring berördes 

också i sn:oband Ded fraoställningen on de riktlinjer land

skapsstyrelsen avsett att följa beträffande turissen. 

Utskottet finner att situationen i dag är oklar. 

Turistföreningen hc.r hittills skött en betydande del av 

den allDänna uarknadsföringen och det borde ankoDLla på 

denna att tillsalJl;Jans ued landskapsstyrelsE:n och turist

byrån klarlägga föreningens fortsatta roll och uppgifter 

i sar.manhanget. Utskottet o.nser för sin del att inforua

tionsfrågan är så viktig att Llan bör kunna anslå ytterli

gare resurser oD det befinnes att frågan kan ordnas på 

ett ändmJålsenligt sätt, vilket enligt utskottets uppfatt

ning innebär att turistföreningens koo11ersiella och ide

ella verksnohet åtskiljes. 

Utskottet har erfarit att en arbetsgrupp ued represen

tanter för byrån för turistärenden och turistföreningen 

tillsatts och eEwtser för sin del ntt denna kan klar1äg-· 

ga gränsdro.gniY,Jgen Dellnn förvaltningen och den verke2I..1-

het son sko.11 handhas o.,v turistföreningeD och 2tt för
slag däro;:J och ev. anslagstillskott förelägges landsting·· 

et vid Darssessionen. 

Utskottet har därvid beslut:::tt föreslå y att besä ttc:mdet 

nv d·en under 27. 01. 01 upptngnn e. o. befnttningen såsoi:i 

turistsekreterare skulle anstå oed rätt dock för li:md-· 

skapsstyrelsen att tillsätta tillfällig personal. 

Landsk2psunderstöd för båttrafik i turisuens tjänst. 

Då under DOLlent 27.25.84 upptagits lån för anskaffande 

av båtar för turisttro.fik bör a:nsl2c;et under förevnro..nc1e 

oooent säsoo tjdignre även fä ges säsoo driftstöd. 

urrnsning av båtleder (r). 

Ltc Göran Benr~tz u. fl. finnnsuotion nr 14/197 4-75. 
Upprensningen GV båtleder och fiskeledcr sker enligt en 

plan uppgjord av fiskeribyrån. Nuvarande kapacitet oedger 

upprensningar till en kostnad, oo 70.000 ok/år. Finansut

skottet heLlställer oo att den i ootionen nä~nda upprens
ningen av sundet oellan Grägersö och Lnngneskär införes 

i näonda plan och föreslår i övrigt att uotionen förk2s

tns . 
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Lnndskapsunders töd för förbättrande o.v vägförhållandena 

i skärgården (r). 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion nr 10/1974-75. 
De i motionen berörda områdena snknar allmänna kommuni

kationer och har heller inte någon lämplig l:::i.ndnings
bryggn på fasta Åland. Den av motionärerna angivna plat

sen för landningsbryggn förefaller lämplig, men vägför
bindelse dit snknas. Enligt utskottet borde landskaps

styrelsen undersök0, rnöjligheternn o.tt anlägga landnings

brygga jämte anslutnilingsväg och beräkna kostnad härför. 

För vägförbindelsen borde 9 även om denna räknas såsom 
enskild_väg 9 kunna utges bidr2g 9 vilket skulle möjlig
göra nnvändning även av o.llmänheten. Av ovan angivna skäl 
f~reslås notionen i detta skede förkastad. 

Vägbyggnµds- och vägförbättril}_g_s2-rbeten på fasta Ålnntitl· 
Ltm Göran Bengtz'm.fl. finansm9tion nr 13/1974-75. 
Då den av motionärerno. föreslagna info.rtsvägen kunnat 
ordnas genom att anslutning till huvudvägen sker via 

en rednn befintlig bygdeväg har utskottet beslutnt före

slå förk.'lsto.nde 2v motionen. 

I uppställningen över o.nslngsfördelning föreslår 
utskottet CJ.tt vägbyggnaden Strömmc-Kvo..rnbo även sk:1,ll 

utsträckas till Långbergsöd0-. 

Vägbyggnads- och vägförqättrL1gso.rbeten i skärgård~n (r), 

Lnndstingsmnn KCJ.rl Sun_.QJ?lo]lS m.fl.finansmotion nr l~-2._8h 

19/1974-75. 
Oljegrus. Utskottet förutsätter o.tt den fortsatta olje

grusningen i skärgården sker med be~~ktande av rationelln 
och ekonomiska synpunkter. Utskottet som icke funnit ntt 

lcmdska.psstyrels en skulle C',vvild:b från sådnna synpunkter 

när det gäller nu frOJTilngt förslag ho.r heller icke an
sett att tillbudsståBnde resurser skulle ge utrymme för 
en förhöjning 0,v nnsl0,get" ,~vseende olj egrusning i Föglö 

och har därför beslutnt föreslå förkcrnto.nde QV motionen 
nr 19. 
Väg Brä.ndö-Torsholmn. Utskottet önsko.r fro.mhåll.~1 att 

arbetet bör påbö~jo.s och o.nslnget utnyttjas under är 1975 
för att långtidsplo.nen för skärgårdstrnfiken skall kunna 
fullföljns so_, =vsott och uncl~r 'Önciven tidspcriccl. 

Viig Grc:::nbodn-Sonbcda . i Föglö ·~ Hed beaktande e,v de syr..
punkter som framhållits ovan beträff::mde n:wtion n:r 19 
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kons tn terD.r utskottet c..tt nnslo.get för skärgården inte 

borde höjo.d under år 1975 och ntt arbetet med den före
slagna vägsträckningen inte kcm utföras under detta är,. 
vnrför Dotionen nr 18 föreslås förkastad. 
Anskaffning nv fo.rtyg och färjor (r). 
Utskottet ho.r erfarit att den av landstinget beslutade 
beställningen av en lc..ndsvGgsfirjn för Åva-Jurmo-Osnäs 
bör göras under år 1975 om de. i trc.fikpl::.1nen för skär
gården ingående tidscmgi velserno., skci,11 kunnc. hållas. 
Frnmställning i ärendet från lnndsko.psstyrelsen bor 
därför överlämnns till lo.ndstinget i tilläggsbudget un

der vårsessionen 1975. 
Utskottet har tagit del av ritningarna för de olika 

alternativen för denna färjn och beslutat föreslå~ att 
storleken bibehålles enligt tidigare beslut, vilket 

skulle innebära en färja. om 40 m längd och en mo.skin
styrka om 1. 200 hk. Färj::m skulle därför i stort vo.r,2 

av en 
::;,v Grisslc.n-typ med förhöjd bredgång och dessutom borde7 

kunna 
p::lsso..gernru trynm1e11.; ple,cero.s ovcmom bildäck förslagsvis 
enligt .-:-,1 ternctiv I o..v de utskottet presentero..de ritning-
c.rn:J.. 

17. FLYGTRAE'IKEN I SKÄRGÅRDEN (Knpi tlet nytt). 
Flygfält. (Momentet nytt). 

300.000 (+ 300.000) 

Ltm Knut MG.ttssons m.fl.fin:::msmotion nr 15/1974-75 .. 
Frågo.n om byggande 2v flygfält i Kumlinge har senast 
berörts i samband med landskapsstyrelsens framställning
ar om ordinc.rie årsstnten för 1974 och skärgårdstrafikens 
utbyggnad på ldngre sikt. 

I sitt betänkande över årsstaten för 1974 frnmhöll 
utskottet att något slutligt förslag icke förelagts 
lo.ndstinget och n.tt utredning om storlek 9 ::invändning 
och kostnnder för ett flygfält i Kumlinge s:J.knades. I 
betänk:J.ndet över trc.fikplo.ne11 crntecknc.des flygfäl iEt där 

så.soIJ tänkbar under perioden 1975-79. Några närmare 
sy11punkter i ärendet ho.Cle utskottet inte möjlighet o.tt 
fr.'.:lmföra beträffo.nde förutsättningo.rna för 
ett ·förverklig:::~nde Cl.V flygfält i skärgården, då den 
nv utskottet knll.::;,de represento.nten för luftfartsstyrel
sen hc;.de möjlighet att infinna sig först efter betänkan
dets o.vgi v:::rnde. 



29 
-16-

Utskottet hnr tngit del nv de ritningar och kostnads
ketlkyler för ett flygfält i Kumlinge som rednn förelig
ger klnrn på 12ndsknpsstyrelsens trafikavdelning. Vidare 
hnr utskottet noternt .'.ltt kommunen vidtagit åtgärder 
i syfte ntt säkrn och inköpet mo.rk i Kumlinge för flyg
fältet. 

Ritningo.rno. och flygfältet hnr fått förord nv luft
fo..rtsmyndighetern:i.. Kostno.den beräknas enligt dagens 
penningvärde till toto.lt 700.000 mnrk. 

De e,v utskottet efterlysta. utredning,·:::.rn:1 och beräk
ningo..rn:J. föreligger sålundo.. och utskottet har därför 
ansett att frågan om byggande nv flygfält i Kumlinge och i 
skärgården i övrigt bör uppto..gns till diskussion. 
Flygtrnfiken i skärgården Wåstc ses enb.'.lrt såsom ett 
komplement till den egentliga person- och godstrafiken 
såsom denna skisser,2s i trj,fikf)l,~nen, med uppgifter nv 

speciell ko.rnktär. Motionärerna hnr ::tngivit de väsentli
gaste motiven för utbyggn:J.d o..v flygfält i skärgården och 
hur dessa kunde användo.s. Störstn betydelsen ho.r flygfäl
tet för nmbuL:ms- och räddningstjiinsten S'lmt de.t ökade 
behovet av sn:::tbb.:J. servicetjänster c.v olik8.. slng. Utskot
tet är nv den uppfo.ttningen .'.":'..tt flygtrnfik kommer att 
utgöra en viktig förutsättning och i vissa fall en nöd
vänd5.ghet för c.tt kunna upprö. tthåll2 och bi behåll CL nä
ringsverks.-::-,mhet och sc.mhällsst;rvice i skärgården. För 
Kumlinge kommer den ci.tt kunn2 få b2tydelse för turismen. 
Utskottet hnr inhämtnt 2tt flygfält troligen skulle kunnc 
ordnas~ förutom på KUIUlingc 9 även i den övriga skärgårc10n. 
Sed:::m vägnätet i Brändö utbyggts enligt trnfikplanen 
skulle störste. delen av sk:irgården l{um1a nås med flyg
tr'.J,fik. För att kunna utveckla flygtrnfiken borde mnn 
sikta till o.tt i nämnda tre kommuner bygga flygfält. 
Utskottet konstntercr ocksä 2tt Skärgårdsflyg Ab:s flyg-
;.110.teri::;,l i d:J.g tillåter en säker flygning 9 oberoende rw 

väderleksförhåll2.nden 9 under föru ts::i ttning att l::mdflyg
fäl t finnes. skär7ärc1.2 

:En Lttbyggno.d med :flygfält även i den övriga yttre 
skulle kunna ske eto.ppvis efter ett flygfält i Kum-
linge. Det vore 2mellertid viktigt om crfarenheternn n7 

en dylik trclfik kunde nås gcnum 21,tt först utbyggo. flyg
fältet i Kumlinge. Dett2 skulle nven kunna utgörn ett 
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reservflygfiil t för den o.11 tmer ökade trnfiken med små 

plan. 
Utskottet har därför beslutat omfnttn motionen och 

uppt:::i.go. ett .2n slo.g om 300. 000 mnrk o Med ett årligt 
nnslng under de två följ>J.nde åren skulle flygfältet kunn2 

fiirdigställns 1977 o I beriiknn.t belopp om 700. 000 mark 
ingår även o.sfaltbeläggning men dennn är inte nödvändig 
för fältets utnyttjande, v~rför trafiken bör kunna. inle

d2s 5ven därförinnnn. 
Då ::mslo.get inte utgör ett egentligt vägcrnslo.g och 

flygtro.fiken sko.11 hc.ndh2s o.v sjötrelfikbyrån ho.r a.nsetts 

riktigt att införa ett nytt kapitel 28.17. 

Ned hänvisning till det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte omfatta land

skapsstyrelsens förslag till ordinarie 
årsstat för landskapet Åland under år 
1975 med följande ändringar samt bemyn
diga landskapsstyrelsen att upptaga för 
årsstatens förverkligande erforderliga 

lån. 
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INKOMSTER 

Avdelning 12. 

12. INKQN§~~R_AY_~~l~AJ2_NA~~R =====-------------------------

Landskaps
styr.förslag 

g,;~b~=J~QQ 

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 319.320 

05. Hyror och diverse inkomster från 
Lemströms kanal 3.120 

Avdelning 14. 

14. ~JNAN§I~RIN~§JN~QN§~~E ====----------------------
01. AVRAKNINGS- OCH FINANSIERINGS

INKOMSTER 90.144.582 

02. Förskott på statsanslag för 
skattefinansiell utjämning 90.143.582 

Inkomsternas totalbelopp 100.932.582 

UTGIFTER 
Huvudtitel 22. 

§§==~~~g~~gg~~~~ ~=~~g=~~~ 
01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS 

LEDAMÖTER 611.856 

02. Ledamöternas arvoden(förslags-
anslag) 460.000 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UPPGIFTER 138.000 

01. Kostnader för kontaktman i Hel
singfors 

Huvudtitel 25. 

~~==g2~~~~;=2~~=~~~§QX~~§~X~~~N~N~~Ng 

9.000 

E~~X~~N~N~§2~~~ ~g=g~~=I~~= 
10. ÅLANDS CENTPillLSJUKHUS 11.446.178 

70. Anskaffning av inventarier 
(reservationsanslag) 350.000 

7 4. Grundförbä ttring.:.av byggnader 
(reservationsanslag) 1.012.000 

Huvudtitel 26. 

&g==~~~~~~~~N~g~X~~~~IN~~~g=~~~X~~-

~~~~§2~~~ ~§=~g~=~b~ 
06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA f.360.877 

29. Övriga konsu.i11tionsutgifter 10.000 

Finansutsk. 
förslag 

g:21~:~22 

319.320 

3.120 

91.829.582 

91.8?f:?.582 

102. 617. 582 

461.856 

310.000 

138.000 

9.000 

_gQ.!_§2g~111 ----------
11.446.178 

450.000 

912.000 

1.365.877 
15.000 
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07. ÅL.ANDS YRKES SKOLA ,2. 098,. 390 

70. Anskaffning av inven"lhtrieX' och 
maskiner (reservationsanslag) 60.500 

BOMARSUNDS FOIDTMINNESOMRÅDE 57 . 000 

13. Underhålls- och restaurerings-
arbeten (reservationsanslag) 50.000 

Huvudtitel 27. 

27._ITÄRJN~§AY~~~NJITg~N§_~QRYA~~IT!ITg~
===--Q~~j------------------------- ~~=1~§=§~1 

VATTENFÖRSÖRJ1HNG OCH V ATTENV ÅRD 1. 2 5 0. 000 

83. Lån för byggande av anläggning-
ar för vattenförsörjning (re-
servationsanslag) 1.100.000 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORD-
DISPOSITIONSVERKSAMHET 4.580.800 

L~9. Främjande av trädgårds-och bi-
skötseln 10.000 

85. Jorddispositionslån(reservations-
anslagJ 2.400.000 

86. Amorteringslån för byggande av 
lagerutrymmen för lantbruks
produkter(reservationsanslag) 200.000 

12. SKOLLÅGEHHETElJ .J.OlYlALA GÅRD 233 .• 680 

20. 

70. Anskaffnin,g av arbetsmaskiner 
och transportredsl{:ap ( reserva-
tionsanslag) _ 

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 
49. Övrigt understöd för fiskerinä

ringens främjande 

Huvudtitel 28 . 

.f8. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM--===================================== 

.. 2Q).OOO 

1.810.800 

45.000 

™~= ~~=§~~=~1g 
Allmänna byrån. 

03. LEMSTRÖMS KAl'iTAL 70.140 

01, Avlöningar (förslagsanslag) 50.140 

Grundlöner 13.140 

Övriga löner och 
löneutgifter 

Semesterersätt
ningar och -pre
mier 

Löne justering 

31.000 

1.000 

5.000 

50.140 

2.100.390 

62.500 

107,000 

100.000 

l~=~~~=~§I 
1.450.000 

1.300.000 

5.808.800 

13.000 

3.000.000 

825.000 

273. 680 ..... ~ ............... --

60. 000 

1.820.800 

55.000 

70.140 

50.140 
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13. Reparation,underhåll och 

drift av byggnader och 
anläggningar 20.000 

Telrniska byrån och sjötrafikbyrån. 

4 SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 0 • 

17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 
79. Flygfält(reservationsanslag) 

20.000 

300.000 
300.000 

Utgifternas totalbelopp 100.932.582 102 .617. 582 

Mariehamn, den 7 januari 1975. 

P~sutsk~~.tets vägnar~ 

l ~/~c4-· l 
Run ..§:I.:-Vfil-€, >I 
orcn---~e 't Ji,., 1 

/ enrik <rus t afs s on 
sekreterare. 

Närvara.nd.e i utskottet:ordföranden Wilen, viceordföranden Elmer 
Jansson, ledamöterna Mattsson, Lundqvist och Friberg. · ··· · ·· 

~ . . . . : 

I 

·I 


