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198 6- 87 Lt - Ls framst. nr 23 - IV OM 1986 . 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAM

STÄLLNING till Landstinget med 

förslag till fjärde tillägg till 

ordinarie ärsstaten för land

skapet Al a nd under är 1986. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till fjärde tillägg till ordinarie ärsstaten för 

landskapet Aland under år 1986. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett anslag 

om 3.920.000 mark för inköp av ett land- och vattenområde i 

Boxö, Saltvik för naturvårdsändamål. Det föreslagna området 

uppvisar såväl i detalj som i ett vidare perspektiv betydande 

naturvårdsvärden. Särskilt kan framhållas att inom området un

der de senaste åren regelbundet häckat havsörn. Inom området 

finns botaniskt och landskapsmässigt värdefulla myrmarker 

och särskilt på Alskär och Sommarön är skogen ännu till stora 

delar i urskogstillstånd. 

Inom de södra delarna av Aland finns idag f lere betydande na

turreservat varför naturvärdens intres se n här är tillfreds

ställande tillgodosedda i detta avseende. På norra Aland saknas 

däremot idag naturreservat förutom Länsmansgrund. Regionalt 

och även från hela landskapets synpunkt skulle därför ett re 

servat av Boxös omfattning bli ett synnerligen värdefullt 

komplement. Boxö sk ulle utgöra ett även med internationella 

mått förhållandevi s omfattande naturre se rvat och som sådant 

med den karga urskog sar tade barr skogsna turen utgöra en värde

full mot sa t s till utskärs- och löväng srese rvaten Björkör och 

Nåtö på södra Aland. Ett införlivande av Boxö i nätet av åländs

ka naturreservat skulle icke innebära att den naturskyddade 

arealen på Aland skulle ha nätt övrig nordisk nivå men den 

naturskyddade landarealen inom landskapet skulle öka med ca 

40 % från ca 700 ha till ca 1.000 ha och innebära att totalt 



ca 0,7 % av landskapets landareal skulle vara naturskyddad. 

Värderingen av området grundar sig vad gäller skogsmarken på 

av skogsbruksbyrån särskilt gjorda utredningar och vad gäller 

områdena i övrigt på i huvudsak de grunder som man vid inköp 

i motsvarande fall tillämpar i riket vid inköp för naturvårds

ändamäl. 

I bvrigt föreslås bl.a. 

- tilläggsanslag för landskapsandelar för kommunal miljöhälso-

värd 

- tilläggsanslag för gymnasieelevers transporter och logi 

- tilläggsanslag för pensioner vid Alands yrkesskola 

- tilläggsanslag för studiepenningar 

- anslag för understöd för pälsdjursfarmarnas räntekostnader 

- tilläggsanslag för plantskolornas övriga driftsutgifter. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 6.904.700 mark 

och balanseras till övervägande del med anslag för skatte

finansiell utjämning. 

I och med detta tillägg har hittills under är 1986 budgeterats 

520.827.342 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen 

fär landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte antaga 

följande förslag till fjärde tillägg 

till ordinarie ärsstaten för land

skapet Aland under är 1986. 

Mariehamn, den 23 december 1986. 

Lantråd Folke Woivalin 

Finanschef Dan E Eriksson 
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Avdelning 12 

l 2 • INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ========================== 

12.23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

12.23.08. Polisförvaltningens inkomster 

12.27. 

12.27.16. 

12.27.30 

5. Försäljning av aktier 150.000 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

Plantskolornas inkomster 

Miljövärdsbyräns inkomster 

4. Aterbetalda köpeskillingar 281.875 

Avdelning 14 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER ====================== 

14.01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för ~katte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

6.904. 700 

581.875 

150.000 

150.000 

431.875 

150.000 

281.875 

6.322.825 ========= 
6.322.825 

6.322.825 
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UTGIFTE:.R 

Huvudtitel 21 

21. LANDSTINGET =========== 

21.01. LANDSTINGSMÄNNEN 

21.01.01. Arvoden (f) 

22. 

22.02. 

22.02.19. 

22.05. 

22.05.27. 

23. 

23.01. 

23.01.20 

24. 

24.03. 

Huvudtitel 22 

LANDSKAPSSTYRELSEN ------------------------------------

LAGBEREDNINGE:.N 

Tryckningskostnader ( f') 

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Nordiskt samarbete ( f) 

Huvudtitel 23 

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 
===================~7-----=========== 

CENTRALFÖRVALTNING 

Resor ( f) 

Huvudtitel 24 

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ===================================== 

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRADE ICKE FÖRDELADE 

UfGIF TER 

24.03.29. övriga konsumtionsutgifter (f) 

24.03.95. Avskrivningar av län (f) 

110.000 

110.000 

110.000 

40.000 ------------

10.000 

10.000 

30.000 

30.000 

14.000 

14.000 

14.000 

105.000 --------------

105.000 

80.000 

25.000 
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Huvudtitel 25 

25. ~~s~ek;=gs~=~~k~~~~~~~e~~~k~1~~~~~=~g~~ekl; 
NINGSOMRADE 57.500 

Byrän för livsmedelshygien 

25.21. KOMMUNAL MILJÖHÄLSOVARD 57.500 

25.21.30. Landskapsandelar för kommunal miljöhälso-

värd 57.500 

Huvudtitel 26 

26. UTBILDNINGSAVOELNINGENS rbRVALTNINGSOMRADE 

Allmänna byrän och skolbyrän 

26.03. ALANDS LYCEUM 

26.03.27. Elevernas transporter och logi 

26.07. ALANDS YRKESSKOLA 

26.07.05. Pensioner (f) 

26.07.22. Arbetsredskap och skyddskl~der 

26.23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

26.23.01. Arvoden ät ämneskonsulenter (f) 

26.23.30. Landskapsunderstöd för avlönings- och 
driftsutgifter (f) 

26.25. STUDIESTÖD 

26.25.50. Studiepenning (f) 

26.40. 

26.40.08. 

26.40.50. 

Biblioteksbyrän 

BIBLIOTEKSVlRKSAMHETEN 

Delegationen för biblioteksärenden 

Understöd ät författare och översättare(r-f) 

2.L107.200 

240.000 

240.000 

59.400 

54.400 

5.000 

1.916.500 

16.500 

1.900.000 

160.000 

160.000 

31.300 

300 

31.000 
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Huvudtitel 27 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ====================================== 

Jordbruksbyrän 

27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

27.10.42. Understöd för pälsdjursfarmarnas ränte
kostnader (r) 

27.10.47. Bekämpande av flyghavre 

27.16. 

27.16.29 

Skogsbruksbyrän 

PLANTSKOLORNA 

övriga driftsutgifter (f) 

Miljövärdsbyrän 

27.30. MILJÖVARDEN 

27.30.88. Inköp av jordomräden för naturvärds
ändamäl (r) 

Huvudtitel 28 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ===================================== 

Allmänna byrån 

28.02. VÄGAR 

28.02.35. Landskapsandel för underhåll av galor (f) 

Utgifternas totalbelopp 

6.904. 700 

4.091.000 

85.000 

75.000 

10.000 

86.000 

86.000 

3.920.000 

3.920.000 

80.000 ------------

80.000 

80.000 



5 - 12.00 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
========================== 

12.23. KANSLIAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 

12.23.08. Polisförvaltningens inkomster 

12.27. 

5. Försäljning av aktier 

Bokslut 1985 Budget.1986 

Nytt moment. 

Förslag 1986 
150.000 

Alands folkhälsoförbund har hos landskapsstyrelsen för
frågat sig om möjligheterna att få köpa de aktier i 
Fastighets Ab Godby Center som medför dispositionsrätt 
till den s.k. fångvaktarbostaden emedan förbundet har be
hov av ytterligare utrymmen i fastigheten. Då landskapet 
ej har behov av utrymmena föreslår landskapsstyrelsen att 
de till lägenheten berättigande aktierna avyttras och att 
som inkomst under momentet upptas 150.000 mark. 

NÄRINGSAVOELNINGENS FöRVALTNINGSOMRAOE 

12.27.16. Plantskolornas inkomster 

Bokslut 1985 Budget 1986 
335.516,45 350.000 

Förslag 1986 
150.000 

Under år 1986 beräknas 150.000 mark inflyta utöver 
tidigare budgeterat. 

12.27.30. Miljövårdsbyråns inkomster 

4. Aterbetalda köpeskillingar 

Bokslut 1985 Budget 1986 

Undermomentet nytt. 

Förslag 1986 
281.875 

Emedan säljaren av ett markområde inte kunnat uppfylla 
villkoren enligt köpebrevet har landskapsstyrelsen åter
krävt den utbetalade delen av köpeskillingen eller 
150.000 mark. Ränteinkomsten för den tid säljaren 
disponerat beloppet har gottskrivits moment 14.01.01. 

I enlighet med landstingets beslut vid antagandet av 
första tillägg till ordinarie årsstaten för år 1984 har 
landskapsstyrelsen inköpt avsett markområde i Kyrkogårdsö~ 
Käkar. Då vid slutförd styckningsförrättning landsområdet 
konstaterats omfatta 28~60 ha och vattenområdet 57,50 ha 



12.27 6 -

mot i försäljningserbjudandet uppgivna 33,56 ha respektive 
uppskattade 63 ha blev den slutliga köpesumman 815.625 
mark mot tidigare uppgivna 947.500 mark. Med anledning 
härav skall säljarna återbetala 131.875 mark. 

Med anledning av ovanstående föreslås totalt under 
undermomentet 281.875 mark. 



7 - 14.00 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 
====================== 

14 .01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Bokslut 1985 Budget 1986 
346.500.000,00 401.484.622 

tb 26.679.200 

Förslag 1986 
6.322.825 



21.00 

21. 

21.01. 

8 -

LANDSTINGET 
=========== 

LANDSTINGSMXNNEN 

21.01.01. Arvoden (F ) 

Bokslut 1985 Budget 1986 
1.757.064,06 2.190.000 

Förslag 1986 
110.000 

Landstinget beslöt 26.09.1986 om en ändring av landstings
beslutet om arvode för landstingsman vad avser beräknings
grunder för den tidsbestämda förhöjningen. Två års 1ands
tingsmannauppdrag i stället för tidigare fyra år mot
svarar numera ett års tjänstgöring för tjänsteman vid 
beräkningen av förhöjningens storlek. På grund av att 
ändringen enligt landstingets beslut skall tillämpas 
retroaktivt fr.o.m. 01.11.1985 erfordras ett tilläggs
anslag om 110.000 mark. 



9 - 22.00 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 
======~=========== 

22.02. LAGBEREDN INGEN 

22.02.19. Tryckningskostnader {F ) 

Bokslut 1985 Budget 1986 Förslag 1986 
10.000 

22.05. 

56.345,90 85.000 

På grund av tryckning av en ovanligt dyr författning (LF 
om trafikanvisningar) erfordras under momentet ett tillägg 
om 10.000 mark. 

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

22.05.27. Nordiskt samarbete (F) 

Bokslut 1985 Budget 1986 Förslag 1986 
30.000 161.867946 120.000 

Då nordiska samarbetsorgan mer än beräknat förlagt sina 
möten till Aland och på grund av det utökade nordiska 
ministerrådssamarbetet erfordras ett tillägg om 30.000 
mark. 



23.00 10 -

23. KANSLIAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 
===================================== 

23.01. CENTRALFURVALTNING 

· 23.01.20. Resor (F ) 

Bokslut 1985 Budget 1986 
30.297,00 37.000 

Förslag 1986 
14.000 

På grund av större antal tjänsteresor än beräknat 
erfordras under momentet ett tillägg om 14.000 mark. 



11 -

24. FINANSAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 
===================================== 

.03. ENLIGT FORVALTNINGSOMRADE ICKE FöRDELADE 
UTGIFTER 

24.03.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 

Bokslut 1985 Budget 1986 
562.181,50 580.000 

24.00 

Förslag 1986 
80.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 80.000 mark dels på 
grund av högre telefonkostnader än beräknat, dels av 
rättelse av anslaget. 

24.03.95. Avskrivningar av lån (E_l 

Bokslut 1985 Budget 1986 
2.000 

Förslag 1986 
25.000 

Enligt villkoren för produktutvecklingslån (Jfr 150/85) 
kan utgivna lån under vissa förutsättningar omvandlas till 
bidrag. Med beaktande av att landskapsstyrelsen beslutat 
omvandla ett produktutvecklingslån till bidrag föreslås 
under momentet ett tillägg om 25.000 mark. 



25.00 12 -

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSAVDELNINGENS FÖRVALT-
==============================~============ 

NINGSOMRADE 
=========== 

25.21. KOMMUNAL MILJöH~LSOVARD 

25.21.30. Landskapsandelar för kommunal miljöhälsovård 

Bokslut 1985 Budget 1986 
736.331,25 675.000 

Förslag 1986 
57.500 

Slutraten för år 1985 steg till 91.000 mark medan i 
förskott för år 1986 utbetalas drygt 641.000 mark. Med 
anledning härav föreslås under momentet ett tillägg om 
57.500 mark. 



13 - 26.00 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 
=====~==================================== 

26.03. ALANDS LYCEUM 

26.03.27. Elevernas transporter och logi 

Bokslut 1985 Budget 1986 

Momentet nytt. 

Förslag 1986 
240.000 

Med stöd av LL om studiesociala förmåner för elever i 
yrkesutbildningsanstalten och gymnasiet (AFS 33/1985) har 
landskapsstyrelsen beslutat bevilja gymnasieelever er
sättning för resekostnader räknat frän ingången av år 
1986. Med anledning härav föreslås ett anslag om 240.000 
mark . 

. 07. ALANDS YRKESSKOLA 

26.07.05. Pensioner (F l 
Bokslut 1985 Budget 1986 

344.959,00 410.000 
Förslag 1986 

54.400 

Under momentet erfordras ett ytterligare anslag om 54.400 
mark på grund av nytillkomna pensioner. 

26.07.22. Arbetsredskap och sklddskläder 

Bokslut 1985 Budget 1986 
90.000,00 92.000 

Förslag 1986 
5.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 5.000 mark för utrustning 
till husbyggnadslinjen. 

GRUNDSKOLVÄSENOET 

26.23.01. Arvoden åt konsulenter F 

Bokslut 1985 Budget 1986 
42.187,45 92.000 

Förslag 1986 
16.500 

Då kostnaderna för anlit~nde av ämneskonsulenter för 
specialundervisning och ämnesområdet undervisning utanför 
skolan överstiger de ursprungligen beräknade för år 1986 
föreslås under momentet ett tillägg om 16.500 mark. 



26.23 14 -

26.23.30. Landskapsunderstöd för avlönings- och drifts
utgifter ( F ) 

26.25. 

Bokslut 1985 Budget 1986 
31.947.798,00 35.000.000 

Förslag 1986 
1. 900 .000 

Under momentet erfordras ett till~gg om 1.900.000 mark för 
landskapsunderstöd enligt 29 § LL om grunderna för skol
väsendet. 

STUDIESTöD 

26.25.50, StudieP-enning (F ) 

Bokslut 1985 Budget 1986 
2.538.148,00 3.000.000 

Förslag 1986 
160.000 

Under momentet erfordras ett tillägg om 160.000 mark. 

26.40. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

26.40.08. Delegationen för biblioteksärenden 

Bokslut 1985 Budget 1986 Förslag 1986 
300 976,80 1.500 

Under momentet erfordras ett tillägg om 300 mark. 

26.40.50. Understöd åt författare och översättare (RFL 

Bokslut 1985 Budget 1986 
79.823,00 90.000 

Förslag 1986 
31.000 

Då bibliotekens litteraturanskaffningsutgifter under åren 
1984 och 1985 stigit till högre belopp än beräknat före
slås för understöd enligt LL om stöd för litterär verk
samhet ett tilläggsanslag om 31.000 mark. 



15 - 27.00 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 
====================================== 

27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

27.10.42. Understöd för pälsdjursfarmarnas räntekost
nader {R ) 

Bokslut 1985 Budget 1986 

Momentet nytt. 

Förslag 1986 
75.000 

Med anledning av pälsdjursnäringens svåra ekonomiska läge 
föreslås ett anslag om 75.000 mark att på enahanda grunder 
som i riket användas som engångsunderstöd för att sänka 
pälsdjursfarmarnas räntekostnader för driftskapital. 
Avsikten är att för säsongskrediter som beviljas av 
försäljningsbolag inom pälsdjursnäringen erlägga högst 
ett belopp som motsvarar 3~5 % ränta och för kort
fristiga krediter som beviljas av kreditanstalter er
lägga högst ett belopp som motsvarar 5 % ränta. 

27.10.47. Bekämpande av flyghavre 

Bokslut 1985 Budget 1986 Förslag 1986 
10.000 

27.16. 

59.825,37 60.000 

Till följd av utökade bekämpningsåtgärder och stegrade 
kostnader föreslås ett tillägg om 10.000 mark. 

PLANTSKOLORNA 

27.16.29. övriga driftsutgifter (F} 

Bokslut 1985 Budget 1986 Förslag 1986 
86.000 249.612,89 265.000 

På grund av ett större behov av plantor än beräknat 
föreslås ett tilläggsanslag om 86.000 mark för inköp av 
plantor. Se även inkomstmoment 12.27.16. 



27.30 16 .. 

27.30. MILJöVARDEN 

27.30.88. Inkti_Q av jordområden för .naturvårdsändamål (R) 

Bokslut 1985 Budget 1986 
100,000 

Förslag 1986 
3.920.000 

Landskapsstyrelsen har· med anledning av ett 
försäljningserbjudande från ägaren till Boxö enstaka 
hemman i Saltviks kommun RN 1:19 beslutat meddela att 
under förutsättning att landstinget beviljar erforderliga 
medel inköpa ett ca 254 ha stort landområde samt andel i 
samfällt vatten motsvarande ett ca 1.000 h stort 
vattenområde för en köpeskilling om 3.718.890 mark. 
Landområdet består av Boxö hemskifte (ca 127 ha), Sommarö 
(

11 Mararna 11 ca 86 ha), Alskär (ca 19 ha), österörarna (ca 
11 ha) samt Börssalen m.fl. (ca 11 ha). Den slutliga 
köpeskillingen regleras i samband med 
lantmäteriförrättningen. Säljaren har för sin del 
accepterat villkoren. 

Därtill föreslår landskapsstyrelsen i samband med 
ovanstående att 1/4 av lägenheten 1:3 inköpes för att 
landskapet vid ett skifte av lägenheten 1:3 skall kunna 
medverka till en så ändamålsenlig arrondering som möjligt 
av de från lägenheten 1:19 inköpta områdena. 

Med anledning av ovanstående och med hänvisning till 
allmänna motiveringen föreslås under momentet ett tillägg 
om 3.920.000 mark. 



17 - 28.00 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 
===================================== 

28.02. VJ.\GAR 

28.02.35. Landskapsandel för underhåll av gator (F ) 

Bokslut 1985 Budget 1986 
255.506,92 210.000 

Förslag 1986 
80.000 

Såsom en rättelse av anslaget föreslås under momentet ett 
tillägg om 80 .000 mark. 




