
1979-80 Lt - Ls framst. nr 18-V tb 1979. 

LAl\OSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag till tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland under år 1979. 

l Landsti över län!~as landskapss tyrelsens framställning med förslag 
till 

I 

-- ans 

fi 

- til 

- til 

- til 

T. 1 
,J.J. 

tilläggsbudget. 

tilläggsbudget föreslås bl.a. 

ombyggnad och inredning av utrymmen i landskapets turisthotell 

sanslag för stabilisering av inkomsten av fiske och främjande av 

s 

s användning 

Vargskärs färjfäste 

för färjhållningen 

f~r anskaffning av propelleraggregat till reservfärja. 

ten f ir~ansieras 

inrymmer utgifter om sammanlagt 6.442.065 mark. Budge

ti ett belopp om 4.579.165 mark med anslag för skatte-
finans 1 

I 

s 

Ti 

med 

ans 

tilläggsbudget utgör totalbeloppet av budgeterade och före

. 188. 975 mark. 

en har tekniskt uppställts så att under varJe momentrubrik 

till vänster först tilläggsinkomsten eller -utgiften och därefter 

till höger inom parentes tidigare för eller under året bud

medel. 

Med sning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskaps-

s sen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande för

slag till tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1979 samt be

myndiga landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgetens förverkligande erforderliga lån. 

iehamn, november 1979. 
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Avdelning 12 

J~=~!~~~~~I~~=~~=~~~~~~~=~~r~~ 
23. Kt-.MSLVWDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

från befolkningsskyddet 

27. ionsinkomster 

51. Inkomster fBr av polis lämnad handräckning 

26. UTBILDl\JINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

01. 

02. 

03. Älands lyceums inkomster 
4 Kommunernas andelar i anlägg

nings- och driftskostnader 

Avdelning 13 

RÄNTE INKOMSTER 
OL Räntor 0 lån pa 

LÅN 
OL Avkortningar 0 l&n pa 

Avdelning 14 

186.900 

186.900 

1~==~~~~~~~~~!~~~!~~~~1~~ 
01. AVRÄl<NINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 

03. t på statsanslag fHr skattefinansiell 
'\,. .. ~ ~ UlJamning 

Inkomsternas totalbelopp 

6.442.065 

376.000 
20.000 

350.000 

6.000 

186.900 

186.900 

l.!.~QQ.!.QQQ ---------
400.000 
400.000 

900.000 
900.000 

1.!.~Z2.!.l§~ ---------
4.579. 165 

4.579. 165 
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UTGIFTER ================= 
Huvudtitel 22 

~~==~~~~~~~~~rx~~~~~~ 
01. LANTRÅDET OCH LAf\DSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

05. LAl\DSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 
27. Nordiskt samarbete (f) 

28. Dispositionsmedel 

Huvudtitel 23 

Allmänna byrån 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 
25. Drift och underhåll av motorfordon (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

05. POLISEN I KUMLINGE OCH BRÄf\DÖ DISTRIKT 
01. Avlöningar (f) 

70. Anskaffning av inventarier 

06. POLISEN I FÖGLÖ DISTRIKT 
01. Avlöningar (f) 

07. POLISHÄKTET I GOOBY 
01. Avlöningar (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Administrativa byrån 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 
29. Övriga konsumtionsutgifter 

6.000 
6.000 

32.300 

10.300 

22.000 

.40.000 
20.000 
20.000 

50.300 
50.000 

300 

140.000 
140.000 

65.400 

65.000 
400 

3.500 
3.500 
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Byggnads- och brandskyddsbyr&n 

22. SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN 
11. Fastighetens övriga drift (f) 
13. Kostnader för befolkningsskyddet (f) 

23. ÅLAN:>S TURISTHOTELL 
75. Ombyggnad och inredning av utrymmen (r) 

25. BRAl\OVÄSEl\OET 

29. Utgifter för brandväsendet (f) 

Huvudtitel 24 

~~==~~~~~~~~k~~~~~~=~Q~~~kI~~~~~~~~~ 
03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÄDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

19. Annonser och tryckningskostnader (f) 

Huvudtitel 25 

§g==~~~!~~;=Q~~=~~k~~~~~~~~~~~k~!~~~~=~Q~~~kI; 

~I~~~~~~ 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Byrån för socialvårdsärenden 

40.000 
20.000 
20.000 

705.000 
705.000 

7.500 
7.500 

gQ=QQQ 
50.000 
50.000 

g~~=ggg 

2.000 
2.000 

03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 45.000 
31. Landskapsandel och -understöd för barndagvård (f) 45.000 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 92.400 
32. Landskapsandelar och -understöd för vård av 

psykiskt utvecklingsstörda (f) 90.000 
37. Landskapsandel till kommunerna för alkohol-

inspektörsverksamhet (f) 2.400 
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Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 
05. Pensioner (f) 
10. Byggnadernas drift (f) 
23. Underhåll och årsanskaf fningar 
74. Om- och tillbyggnad av köksavdelningen (r) 

11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

10. Byggnadernas drift (f) 

13. MENTALVÅRDEN 
25. Utgifter för landskapets platser i Grelsby 

sjukhus (f) 

350.465 
45.000 
70.000 

109 .000 
126.465 

8.000 

8.000 

186.000 

186.000 

15. :iVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 7. 000 
52. Landskapsunderstöd för Kumlinge läkemedelsförråd(f) 7.000 

Byrån för livsmedelshygien 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 
01. Avlöningar ( f) 

30. Landskapsandel för avlönande av hälsoinspektörer(f) 

31. Landskapsandel för avlönande av arbetarskydds-
inspektör (f) 

Huvudtitel 26 

Allmänna byrån och skolbyrån 

03. ÅLANDS LYCEUM 
10. Byggnadens drift (f) 
70. Anskaffning av inventarier 
74. Anslutning till fjärrvärmesystem (r) 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

6.700 
3.600 
1. 400 

1. 700 

42.500 --
20.000 
2.500 

20.000 

96.000 

13. Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan 10.000 

22. Arbetsredskap 8.500 
75. Anslutning till fjärrvärmesystem (r) 77.500 
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11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 
01. Avlöningar (f) 

22. LANDSKAPETS ÖVRIGA LÄROANSTALTER 

68.000 
68.000 

W.000 

37. Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversitet (f) 10.000 

24. ÖVRIG Ut'>DERVISNING OCH STUDIECIRKELVERKSAMHET 10.000 
52. Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet (f) 10.000 

Huvudtitel 27 

Fiskeribyrån 

20. FRÄMJAt'>DE AV FISKERINÄRINGEN 
40. Landskapets andel i skadeersättninwar för 

försäkrade fiskeredskap och fiskebatar (f) 

44. Stabilisering av inkomsten av fiske och f räm
jande av f iskfångsternas användning 

Miljövårdsbyrån 

30. MILJÖVÅRDEN 
41. Premier för dödande av rovdjur (f) 
43. Utgifter för tillvaratagande av fallvilt (f) 

Huvudtitel 28 

Allmänna byrån 

1. 650.000 

150.000 

1.500.000 

11. 000 
10.000 
1.000 

02. VÄGAR 1.260.000 
13. Reparationer, underhåll och drift av byggnader 160.000 
15. Underhåll av landsvägar och bygdevägar (f) 300.000 
77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på 

fasta Åland (r) 600.000 
78. Vägby~gnads- och vägförbättringsarbeten i 

skärgarden (r) 200.000 
2. Färjfästen och bryggor 200.000 

200.000 
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03. LEMSTRÖMS KANAL 
13. Reparation, underhåll och drift av byggnader 

och anläggningar 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån 

04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 
21. Färjhållningen (f) 

22. Upprätthållande av trafik i skärgården (f) 

70. Anskaffning av fartyg och färjor (r) 

10. ARBETSMASKINER OCH ARBETSFORDON 
11. Underhåll av arbetsmaskiner och inventarier 

Utgifternas totalbelopp 

6.442.065 

15.000 

15.000 

1. 382.000 
1. 100.000 

95.000 
187.000 

60.000 
60.000 



12.23.26 

12.23.27 

12.23.51 

12.26.03 
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J~==l~~Q~~I~~=~~=~k~~~~=~~I~~ 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Hyra för befolkningsskyddet. 

20.000 (27.000) 
Se utgiftsmomentet 23.22. 13. 

Pensionsinkomster. (Momentet nytt) 

350.000 ( - ) 
Ålands hotell- och restaurangskola har påfört sin ser

viceverksamhet pensionsavgifter motsvarande dem som 

företagen i allmänhet betalar för sina anställda (APL

avgi ft). Dessa beräknas för år 1979 till 350.000 mark. 

Då landskapet slutligen skall stå för pensionsutgifter

na föreslås att inkomst motsvarande de på ovannämnt sätt 

beräknade pensionsutgifterna observeras bland inkomsterna. 

Inkomster för av polis lämnad handräckning. (Momentet nytt) 

6.000 ( - ) 
Inkomsten avser debiteringar enligt landskapslagen om 

polisverksamhet (1 §). 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Ålands lyceums inkomster. 
4. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskost

nader. (Undermomentet nytt) 

186.900 ( - ) 
Inkomsten avser kommunernas kostndsandelar för upprätt

hållande av Ålands lyceum. 



22.01.29 

22.05.27 

22.05.28 

23.02.25 

23.02.29 

- 9 -

22 LAl\OSKAPSSTYRELSEN ====================== 
01. LANTRÅDET OCH LAl\OSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

6.000 (22.000; tb 13.000) 
Tillägget föranleds främst av reparation av växellådan 

på ÅL 1. 

05. LAl\OSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Nordiskt samarbete (f). 
10.300 (20.000) 
Tillägget föranleds av att nordiska samarbetsorgan mer 

än beräknat förlagt sina möten till Åland. 

Dispositionsmedel. 

22.000 (90.000) 
Tillägget föranleds av utgifter i samband med olika 
myndigheters och statsrepresentanters besök på Åland. 

23 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
==~====================================== 

Allmänna byrån 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

Drift och underhåll av motorfordon (f). 

20.000 (55.000) 
Ökningen föranleds av stegrade underhålls- och drift

kostnader. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

20.000 (40.000) 
Tillägget beror bl,a. på ökade kopieringsutgifter föran

ledda av flyttningen till nya lokaliteter. 



23.05.01 

23 .05 .70 

23.06.01 

23.07.01 

23.07.29 

23. 10.29 
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05. POLISEN I KUMLINGE OCH BRÄl'{)Ö DISTRIKT 

Avlöningar ( f). 

50.000 (92.684) 
Tillägget föranleds främst av det nya arbetstidsarrange

mang som för skärgårdspolisernas del genomfördes i slutet 
av år 1978. 

Anskaffning av inventarier. 

300 (6.000) 
På grund av prisförändringar steg utgifterna för 1 st 

radiotelefon till 300 mark mer än beräknat. 

06. POLISEN I FÖGLÖ DISTRIKT 

Avlöningar ( f). 

140,000 ( 191. 292) 
Tillägget föranleds främst av det nya arbetstidsarrange

mang som för skärgårdspolisernas del genomfördes i slutet 

av år 1978. 

07. POLISHÄKTET I GODBY 

Avlöningar ( f). 

65.000 ( 119. 838) 
Tillägget föranleds av ordnandet av en ändamålsenlig 

övervakning av polishäktet. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

400 (1. 100) 
Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Administrativa byrån 

10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

Övriga konsumtionsutgifter. 

3.500 (5.000) 
Tillägget föranleds av att utgifterna för pressklipp om 

Åland stigit avsevärt under år 1979. 

Publiciteten om landskapet har under år 1979 varit betyd-



23. 22. 11 

23.22. 13 

23.23.75 
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ligt större än tidigare på grund av val, självstyrelsc

revisionen och olika officiella besök i landskapet. 

Byggnads- och brandskyddsbyr&n 

22. SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN 

Fastighetens övriga drift (f). 

20.000 (110.000) 

Tillägget föranleds främst av allmänna kostnadsstegringar. 

Kostnader för befolkningsskyddet (f). 
20.000 (26.000) 
Tillägget föranleds av högre drifts- och förvaltnings
kostnader för befolkningsskyddet. Motsvarande inkomst 
har beaktats under momentet 12.23.26. 

23. ÅLAf\DS TURISTHOTELL 

Ombyggnad och inredning av utrymmen (r).(Momentet nytt) 

705.000 ( - ) 
Tillägget avser kostnader för en ombyggnad av den s.k. 
lobbyn. 

Kostnaderna för ombyggnaden beräknas enligt följande: 

Direkta byggnadstekniska kostnader: 

Nya väggar, ny golvbeläggning m.m. 
Elinstallationer 

Ventilation 

Takm8lning 

Kostnader för inredning: 
Väggmaterial 

Möbler 
Glas skärmar 
Bardisk, takneddrag, fondväggsfack 
och maskinell utrustning 

Heltäckande matta 

Belysning 

Gardiner 

50.000 
20,000 

12.000 
9 . 000 91. 000 

40.000 
260.000 
65.000 

175.000 
38.000 
11.000 
25.000 614.000 

705.000 mark 



23.25.29 

24.03. 19 

25.01.29 
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Investeringen beräknas medföra ett årligt överskott om 

75.000 mark, varvid redan beaktats avskrivning på in
vesteringarna om sammanlagt 127.600 mark, 

Lobbyn kommer även att ha betydelse för restaurangskolans 
undervisning. 

Enligt ledningen för turisthotellet beräknas anläggningen 

år 1979 ge ca 1.200.000 mark större inkomster än utgifter. 

25. BRANDVÄSENDET 

Utgifter för brandväsendet (f). 

7.500 (15.000) 
Tillägget föranleds främst av utgifterna för avlöning av 

brandinspektören, för vilken anslag för senare delen av 

år 1979 budgeterats under momentet 23.01.01 samt anskaff

ning av släckningsmedel till centrallagret. 

~~==~!~~~~~~~k~!~~~~~=~Q~~~k!~!~~~2~~~~ 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

Annonser och tryckningskostnader (f). 

50,000 (70.000; tb 50.000) 
På momentet erfordras under år 1979 ytterligare 50.000 
mark. Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar 

och av särskilda nytryck. Som jämförelse kan nämnas att 

utgifterna år 1978 steg till 112.770 mark. 

25.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ======================================================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

Övriga konsumtionsutgifter. 

2.000 (2.000) 
Tillägget föranleds av anskaffning av viss utländsk me

dicinsk litteratur. 



25.03,31 

25.04.32 

25.04.37 

25. 10.05 

25. 10. 10 
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Byrån för socialvårdsärenden 

03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

Landskapsandel och -understöd för barndagvård (f). 
45.000 (2. 163.000) 

På momentet erfordras ett tillägg om 45.000 mark. 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Landskapsandelar och -understöd för vård av psykiskt 

utvecklingsstörda (f). 
90,000 (950.000) 
Ökningen föranleds av kostnader enligt den nya lagstift

ningen om specialomsorger för psykiskt utvecklingsstörda. 
Bland annat har kostnader för psykiskt utvecklingsstörda 

som tidigare vårdats på Grelsby sjukhus överförts till 

omsorgssektorn. 

Landskapsandel till kommunerna för alkoholinspektörs

verksamhet (f). 
2.400 (11.040) 
Tillägget föranleds av att en alkoholinspektör har an

ställts i Finström sedan medlet av år 1979. 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10. ÅLAl\OS CENTRALSJUKHUS 

Pensioner (f). 
45.000 (1.350.000) 
Tillägget föranleds av ökade pensionsbelopp. 

Byggnadernas drift (f). 

70.000 (950.000) 
Tillägget föranleds främst av höjda energipriser. 



25. 10.23 

25. 10.74 

25. 11. 10 

25. 13.25 
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Underhåll och årsanskaffningar. 
109.000 ( 510.000) 
Ett utbyte av vitala komponenter i operationsavdelningens 

röntgenutrustning har måst genomföras under hösten 1979 
för att möjliggöra fortsatta genomlysningar vid operation 

av brott på lårbenshals och vid annan benbrottskirurgi. 

Kostnader härför belöper sig till 109.000 mark. 

Om- och tillbyggnad av köksavdelningen (r). (Momentet nytt) 

126.465 ( - ) 
Byggnadskommitten för nytt kök vid Ålands centralsjukhus 
har lämnat slutredovisning för byggnadsprojektet. Härav 

framgår att beviljade medel överskridits med 59.708 mark 

för bl.a. förbättringar av sociala utrymmen, som av ända

målsenlighetsskäl ansågs böra genomföras i samband med 

pågående byggnadsarbeten. Vidare framfördes vid slutsynen 

krav på installation av branddörrar. Kostnaderna för dessa 

steg till 66.757 mark. Med hänsyn härtill föreslås på 

momentet 126.465 mark. 

11. ÅLAl\DS CENTRALSANATORIUM 

Byggnadernas drift (f). 

8.000 (175.000) 
Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

13. MENTALVÅRDEN 

Utgifter för landskapets platser i Grelsby sjukhus (f). 

186.000 (159.000) 
Kostnaderna för landskapets friplatser i Grelsby sjukhus 
stiger för år 1978 till 345,000 mark. I anledning härav 

erfordras ett tillägg om 186.000 mark. 



25. 15.52 

25.20.01 

25.20.30 

25.20.31 

26.03. 10 

26.03.70 
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15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

Landskapsunderstöd för Kumlinge läkemedelsförråd(fl~omentet 
nytt) 

7.000 ( - ) 
Som ordinarie medels andel i enskilda medels bidrag för 
upprätthållande av Kumlinge läkemedelsförråd föreslås 
7.000 mark. 

Byrån för livsmedelshygien 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

Avlöningar (f). 
3.600 (42.500) 
Tillägget föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Landskapsandel för avlönande av hälsoinspektörer (f). 
1.400 (90.000) 

Tillägget föranleds av allmänna lönejusteringar. 

Landskapsandel för avlönande av arbetarskyddsinspektör (f). 
1.700 (23.000) 
Tillägget föranleds av allmänna lönejusteringar. 

~g==~1~!~~~!~~~~~~~!~~~~=~2~~~~1~!~~~~~~~ 
Allmänna byrån och skolbyrån 

03. ÅLAf\DS LYCEUM 

Byggnadens drift (f). 
20.000 (180.000) 
Tillägget föranleds främst av höjda energipriser. 

Anskaffning av inventarier. 
2.500 (170.200) 
Anskaffnings- och installationskostnaderna för central
radio har stigit till 14.300 mark. Då för ändamålet bud
geterats 11.800 mark erfordras ett tillägg om 2.500 mark. 



26.03.74 

26.07. 13 

26.07.22 

26.07.75 

26. 11. 01 
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Anslutning till fjärrvärmesystem (r). 

20.000 (133.000) 
Installationskostnaderna i samband med anslutningen 
till fjärrvärmesystemet i Mariehamn stiger till 20.000 

mark mer än beräknat. I anledning härav föreslås ett 
tillägg om 20.000 mark. 

07. ÅLAl\DS YRKESSKOLA 

Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan. 

10.000 (69.000) 

För kostnader för iordningsställande av utrymmena och 
tekniska anordningarna för husbyggnadslinjen föreslås 
10. 000 mark. 

Arbetsredskap. 
8.500 (62.500) 

I samband med husbyggnadslinjens igångsättande hösten 

1979 - efter flere års uppehåll - har nyanskaffningar av 

vissa arbetsredskap blivit nödvändiga för att anpassa 
undervisningen till den tekniska utvecklingen inom bran
schen. 

Anslutning till fjärrvärmesystem (r). 
77.500 (198.000) 

Anslutnings- och installationskostnader för fjärrvärme 

har stigit till högre belopp än beräknat. På grund här

av föreslås ett tillägg om 77.500 mark. 

11. ÅLAl\DS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

Avlöningar ( f). 

68.000 (784.094) 

För fullföljande av undervisningsverksamheten erfordras 
till årets slut tilläggsanslag för timarvoden för dag

kurser, för tjänster från serviceverksamheten (diskning), 

ersättning för obekväm arbetstid och elevhemsföreståndar

arvode . sammanlagt 68.000 mark. 



26.22.37 

26.24.52 

27.20.40 

27.20.44 
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22. LAt\OSKAPET~ ÖVRIGA LÄROANSTALTER 

Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversitet (f). 

10.000 (49.000) 
Tillägget föranleds av att Åbo Akademis 

andel blev 4.000 mark mindre än beräknat och av 

att utgifterna för rese- och logikostnaderna steg bl.a. 

på grund av att lokala föreläsare icke fanns att tillgå 

i samma utsträckning som tidigare. 

24. ÖVRIG Ut\OERVISNING OCH STUDIECIRKELVERKSAMHET 

Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet (f). 
10.000 (10.000) 
På grund av vidgad studiecirkelverksamhet erfordras ett 
tillägg om 10.000 mark. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================== 
Fiskeribyrån 

20. FRÄMJAt\OE AV FISKERINÄRINGEN 

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade 

fiskeredskap och fiskebåtar (f). 

150.000 (400.000) 
Försäkringsbeståndet för fiskeredskap och fiskebåtar steg 

under år 1978 med 32,7 procent. På grundval av utbetalade 

ersättningar för haverier och skador bestämmes landskapets 

andel. För landskapets andel tillämpas bestämmelserna i 

lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (FFS 331/58 och 

635/65). På grundval av erhållna beräkningar av landska

pets andel föreslås på momentet ett tillägg om 150.000 
mark. 

Stabilisering av inkomsten av fiske och främjande av 

f iskfångsternas användning. 

1.500.000 (2.000.000) 
Tillägget föranleds av ökat prisstöd för strömming som le

vereras till fiskförädlingsindustrin såsom råvara för f ile

tillverkningen. På grund av fiskförädlingsindustrins på 

Åland relativt stora omfattning i jämförelse med riket 



. 30, 41 

27.30.43 

Bkar behovet av medel f6r 'sst6d. Behovet av tillciggs-

medel s till 1.500.000 ma 

l lJ 

mot t. 

30, 

Budgeterade inte förslå 

fter, Utbeto.lni en t lag 

För 1 er t H1 om 1.000 

28. ========================================= 

02. VÄGAR 

Landskapets nya 

värmningen s.k. 
användni 

begynte s 

och 

ligger 

ca 50.000 

var 

Pao d grun av ovans 

för 

byggnader 

mark. 

momen ett til 

talas enl 

s ut~ 

92/77). 

för 

spillolje 

s 

härov 

ngar 

om 160.000 



28.02. 15 

28.02.77 

28.02.78 

28.03. 13 
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Underh&ll av landsvägar och bygdevägar (f). 

300.000 (6.900.000) 

föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Vä~gg_nasJs- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (r). 

.000 (5. 100.000) 

Til t avser kostnader för utfarten från Mariehamn, 

jämfört med de ursprungliga planerna en fjärde un

sbro jämte erforderlig väg för gång- och cykel

tillkommi t 'vid nya utfarten 1 Dalkarby. Vidare 

föreslås anslag för markplanering och planteringar vid 

den s.k. rondellen i Strandnäs. 

tnaderna stiger till 200.000 mark, massa-, väg

beläggningsarbeten till 100.000 mark och plantering-

ar planering till 300.000 mark . 

. 2:~!:ui~nads- och vägförbättringsarbeten 1 skärgården (r). 

,000 (4.720.000) 

2. Färjfästen och bryggor. 
treprenadbeloppet för Vargskär färjfäste steg till 

1. .000 mark vartill kommer undersöknings- och pro
jekteringskostnader 60.000 mark. Då tidigare budgete-

rats .000 mark erfordras sålunda ett tillägg om 

.000 mark. 

. LEMSTRÖMS KANAL 

~eparation, underhåll och drift av byggnader och anlägg~ 

15.000 (20.000) 

Tillägget föranleds av kostnader för oförutsedd reparation 

av brofundament, utbyte av värmepanna och anslutning till 

vatten. 
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.r: 
I 

(14.400,000) 

vintern 1979 förorsakade för landsvägs-

del ett ökat antal körtimmar med större bräns

och även högre lönekostnader. Därjämte har 

sen stigit väsentligt, 

till ovanstående föreslås på momentet 

om 1. 100,000 mark. 

~l:::i2rJ:i.~tthålla11~~ av trafik i skärgården ( f). 

(l.330,000) 

eds av allmänna kostnadsstegringar. 

An,~c~;m.:LrJ.LtlV fartyg och färjor (r). 

(5.020.000) 
för propelleraggregat till reservfärja III 

t till högre belopp än beräknat, varför ett 

·t om 187.000 mark erfordras. Kostnaderna beräk-

basen av anbud. 

OCH ARBETSFORDON 

.10. Und~~h&ll av arbetsmaskiner och inventarier. 

(715.000) 
erfordras på grund av allmänna kostnadssteg-

J. t tillägg om 60.000 mark. 


