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LAl'DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag till första tillägg till or- . 

dinarie årsstaten för landskapet Åland under år 

1982. 

T 11 Landstinget överlijmnas landskapsstyrelsens framstHllning med för-

11 första tillöggsbudget för år 1982. 

togareförening har i skrivelse påtalat behovet av yrkesutbildade 

stadsmekaniker, Föreningen påpekar även att vid senaste intagning till 

verkstadsmekanikerlinje hösten 1981 kunde endast 12 av 22 sö

studieplats vilket tyder på intresse för utbildningen ifråga, 

nu endast sker vartannat år föreslår direktionen för Ålands 

en temporar utvidgning av yrkesutbildningen s8-att intagning 

till smekanikerutbildning i första hand kan ske även höstterminen 

men dHrefter bör kunna ske åren 1984, 1986, 1988 och 1990. Intag-

! de ifrågavarande åren omfatta 12 elever per år. 

ldningsr&det förordar att en tvåårig verkstadsmekanisk kurs 1n-

s från hösten 1982.0 

Elevantagningsnämnden konstaterar att den föreslagna utökningen av verk

stadsmekanikerutbildningen inte inom de närmaste åren skulle leda till 

ett överutbud på utbildad arbetskraft inom verkstadsbranschen i landskapet. 
Nämnden anser emellertid elevunderlaget vara i minsta laget för en årlig 

intagning av elever till verkstadsmekanikerlinjen om det samtidigt sker 

en intagning vartannat år till svetsmeknikerlinjen. 

sförmedlingen har konstaterat att ett behov av utbildade verkstads

mekaniker finns. 

ut 

ra verkstadsmekanikerli~jen fHresl&s fBrlagd till den del av yrkes-

tillbyggnad som Hr avsedd fHr kurscen . Kurscentralen skulle 

söttningsvis verka i upphyrda utrymmen. Yrkesut-

vill dock fBrbeh&lla sig rHtten att efter tv& 8r övertaga 

1 yrkes 

h t nya oms 

tidigare intentioner, såvida inte därför

eter har uppkommit, 

Totalkostnaden för temporär utvidgning av verkstadsmekanikerutbildningen 

med en tv&&rig linje har ber~knats till ca 1.863.000 mark varav ca 

1. 176.000 mark avser anskaffning av maskiner och inventarier och ca 



.000 mark anskaffning av arbetsredskap. Dessa utgifter är att räkna 

som en engångsutgift för den första kursens igångsättande. I övrigt be

räknas den första kursens totala driftskostnader till ca 415.000 mark. 

ans 

liggande förslag till tilläggsbudget föreslås upptagande av ett 

om 1. 156.000 mark under moment 26. 13.27 Temporär utvidgning av 

utbildning för att möjliggöra intagning av 12 elever till en tv&-

u ldning 11 stadsmekaniker hösten 1982, 

I tilläggsbudget föresl8s i övrigt bl.a. 

tillöggsanslag för h~gtidlighållandet av landstingets och självsty

sens 60-års jubileum 

för reparation och underhåll av bryggor. 

Tillöggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 1.407.200 mark och balan

seras helt med anslag för skattefinansiell utjämning. 

Med bänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får land

styrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn, den 31 mars 1982, 

L a n t :r å d 

V 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till första tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland under år 1982 

samt bemyndiga landskapsstyrelsen att upp
taga för budgetens förverkligande erforderli

ga l&n. 

lke Woivalin 

Dan Eriksson 



Avdelning 14 

l~~~~~~~~~~~~!~~~~~Q~~I~~ 
01, AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03, Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

~1:!:=~~~~r~~~~J 

Inkomsternas totalbelopp 

1.407 .200 

~=I=~=!=~=r=~=~ 
Huvudtitel 21 

03. LAN)STINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 
28. Dispositionsmedel 

Huvudtitel 23 

~~==~~~~~!~~~~~~~g~~~=~~~~~~r~~~~~~~~~~ 
B~ggnads- och brandsk~ddsb~r&n 

21. FRÄMJAf'DE AV BOSTADSPRODUKTION 
30, Räntestöd för kommunernas jordinköpslån (f) 

l::~Q~=&gg 
1,407,200 

1.407 .200 

l~Q=QQQ 
120.000 

120.000 

-------------



Huvudtitel 25 

25~ SOCIAL~ OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
~=~====================================================== 

Byrån för socialvårdsärenden 

04, ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 
60. Landskapsunderstöd för byggande och grundrepara

tion av kommunalhem och kommunala åldringshem 

B~rån f.<i!_~älso- och sjukvårdsärenden 

12, ÅLAl\DS TUBERKULOSBYRÅ 
01, Avlöningar (f) 

Huvudtitel 26 

Allmänna bl'.rån och skolbyrån 

04, ÅLAl\DS SJÖFARTSLÄROVERK 
01. Avlöningar (f) 

27, Elevvård (f) 

10. HEMSLÖJDSUl\DERVISNINGEN 
01. Avlöningar (f) 

13, YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILDNING 
27, Temporär utvidgning av yrkesutbildningen 

Huvudtitel 28 

~~~=I~~~!~~~~~k~~~g~~~=hg~~~~I~~~g~~~~~ 
.~llmänna byrån 

02. VÄGAR 
17, Reparation och underhåll av bryggor (r) 

Utgifternas totaibelopp 

1. 407.200 

24.500 

24.500 

35. 100 

10.000 

25. 100 

1.600 

1.600 

1. 156,000 

1. 156,000 

ZQ.!_QQQ -------

70.000 

70.000 



21.03. 

23.21. 30 

,04,60 

~J==~~~~r~~~r 
03. LAl\[)STINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

°-iseositionsmedel, 

120,000 (150.000) 

Kanslikommissionen har för högtidlighållandet av lands

tingets och självstyrelsens 60-års jubileum år 1982 omfat

tat t program, som den 9 juni i huvuddrag innehåller 

festplenum med mottagning, medborgarmiddag samt festarrange

mang såväl på landsbygden som i staden. Samtidigt kommer 

den planerade festskriften att utges. 

Kostnaderna för erforderliga arrangemang, festskrift och 

inbjudna gäster har beräknats till 165.000 mark. Under mo

mentet erfordras ett tillägg om 120.000 mark. 

23 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 
==~====================================== 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

21. FRÄMJAf\[)E.AV BOSTADSPRODUKTION 

Räntestöd för kommunernas jordinköpslån (f). 

(27.000) 

Föreslås att landskapsstyrelsen skulle medges rätt att un

der år 1982 bevilja räntestöd på nya lån om ytterligare 

100.000 mark eller totalt 300,000 mark. N8got tilläggsan

slag erfordras icke. 

B~r&n för socialvårdsärenden 

04. IGA SOCIALA UPPGIFTER 
.La11dskapsunde:rs töd fö:r. ~}:'.ggande _och _grundreearat ion av 

kommunalhem och kommunala 8ldringshem~ (Momentet nytt) 

24.500 ( - ) 
Ansloget är avsett för grundreparationsarbeten i De Gamlas 

Hem i Jomola. Stödet ges enligt motsvarande grunder som i 



. 12.01 

,04.01 

. 04.27 

. 10.01 

- 4 -

Byrån för hälso- och s j ukvårdsärenden 

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRÅ 

Ay löningar ( f) . 
( ~ ) (206.314) 

D8 tj~nstebenämningen dispensärsköterska ej mera är all

mänt förekommande föreslås att den ordinarie tjänsten som 

dispensörsköterska i löneklass V 19 ombildas till en ordi

ovdelningsskötartjänst i löneklass V 19 räknat från 

och 1,5.1982. Ombildningen föranleder inga tilläggs-

~g~=~I~~~~~!~~~~~~~!~~~~=~~~~~~I~!~~~~~~~~~ 
Allmänna byrån och skolbyrån 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Avlöningar ( f). 

10.000 ( 1. 272. 451) 

Av de klassrum som blivit lediga efter tekniska skolans 

flyttning har fler än beräknat tagits i bruk av sjöfarts

läroverket d& antalet linjer utökats. På grund härav före

slås t tilläggsanslag om 10.000 mark för städning. 

Elevvård (f) • 

25. 100 (60,000) 

För att eleverna vid sjöfartsläroverket skall erhålla mot

svarande förmåner som eleverna vid statens sjöfartsläro

anstal ter föreslås ett tilläggsanslag om 25. 100 mark för 

att möjliggöra retroaktiv utbetalning av m&ltidsstöd för 

höstterminen 1981. 

10. HEMSLÖ.JDSUi'[)ERVISNINGEN 

1.600 (90.366) 
det visat s att an et elever i metallslöjd är så 

s att undervisningen endast svårligen kan ske i en 
g:rupp 1 fö:resl&s ett tilläggsanslag om 1.600 mark för att 
mBjligg~ra undervisning i tv& grupper. 



. 13,27 

13, YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILDNING 

Temporär utvidgning av yrkesutbildningen. 

1. 156.000 (750.000) 
Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
tilläggsanslag om 1. 156,000 mark. 

~~~=r~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~r~r~~~~~~ 
Allmänna b~rån 

02. VÄGAR 
. 17 Reparati9~cb underhåll av bryggor (r). 

70,000 (450.000) 
Då den yttre dykdalben vid Jurmo färjfäste förstörts 

vid en olyckshändelse i dåligt väder erfordras ett till

läggsanslag om 70.000 mark för byggandet av en ny dyk

dalb. 


