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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 
första tillägg till ordinarie års

staten för landskapet Aland under 
år 1985. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för land

skapet Aland för år 1985. 

Nya tjänster 

Kanslikommissionen har vid sammanträde den 7 februari 1985 behand 

lat utskottssekreterarsituationen i landstinget och i anslutning 

härtill sekreterarfrågan för Alands delegation i Nordiska rådet. 

Efter att ha samrått med delegationen har kanslik6mmissionen in

stämt i delegationens önskemål om inrättande av sekreterarbef att

ning för densamma. Landskapsstyrelsen har för sin del intagit 

kanslikomrnissionens förslag till inrättande av delegationssekre

terarbefattning och indragning av utskottssekreterarbef attning i 

föreliggande förslag till tilläggsbudget. 

I landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag 

till ordinarie årsstat för år 1985 upptogs bl.a. frågan om att öka 

användningen. av s.k. avtalslöner inom landskapsförvaltn.ingen. F.n" 

berörs endast landskapsläkaren av ett arrangemang med avtalslön. 

I landskapsstyrelsens framställning behandl frågan mot en 

principiell bakgrund utan att ställning togs till beträffande 

vilka tjänster som kunde tänkas beröras av arrangemanget" 

Av finansutskottets betänkande i anledning av framställningen fram·~ 

går det bl.a. att utskottet inte omfattade tanken om att allmänt 

öka användning av avtalslöner. Såvitt gäller lagberedningen kunde 

utskottet emellertid godta ett specialarrangemang. 
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U T G I F T E R 
==============~ 

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

02. LANDSTINGETS KANSLI 

Avlöningar (f). 

- 33.100 (697.700) 

Underiförutsättning att den under moment 21.04.01 före

slagna befattningen som delegationssekreterare inrättas 

föreslås den extra ordinarie befattningen som utskotts

sekreterare i lkl A 22 indragen från den 1.9.1985. 

04; ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 

Avlönin~ar (f). (Momentet nytt) 

41.200 ( - ) 

Ett väl fungerande sekretariat för de av landstinget 

ut.sedda medlemmarna av Nordiska rådet och landskaps

styrelsens representanter är en förutsättning för att 

arbetet i Alands delegation i Nordiska rådet skall kunna 

fungera praktiskt och ändamålsenligt. Detta innebär 

att det finns behov av en sekreterare som i högre grad 

än tidigare sysslar med nordiska ärenden, varmed även 

avses de uppgifter som ansluter sig till landskapsstyrel

sens medverkan i Nordiska ministerrådet och arbetet i 

ämbetsmannakommitteerna. 

På grund härav föreslås att en e.o. befattning som delega

tionssekreterare i löneklass A 24 inrättas räknat från 
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den 1.9.1985. Befattningshavaren skulle tiiisvidare 

även vara skyldig att bistå landstingets kansli genom 

att fungera som sekreterare i landstingsUt~kott. 

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

02. LAGBEREDNINGEN 

Avlöningar (f) 

( - ) 

Arbetssituationen vid lagberedningen är fortsättnings-

vis ansträngd på grund av personalbrist och stor personal

omsättning. Trots ett flertal kungörelser av vakant tjänst 

och vikariat har ett tillräckligt antal kompetenta per

soner inte kunnat rekryteras. Med anledning av detta 

föreslår landskapsstyrelsen inrättande av en lagbered

ningssekreterartjänst med avtalslön i löneklass S 22 

räknat från den 1.5.1985. 

Genom ett avtalslönearrangemang skulle landskapsstyrelsen 

ges möjlighet att med en för tjänsten lämplig och väl

kvalificerad person avtala om eri lön som överstiger löne

förmånerna enligt den aktuella löneklassen. 

Med beaktande av att det för extra arbetskraft upptagna 

anslaget ej avses utnyttjat föreslås under momentet inget 

tilläggsanslag. 
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23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVAL'I'NINGSOMRÅDE 
========;==~=~===~=~===~==========~====== 

!!Yggnads- och brandskyddsbyrån 

25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

Landsk~apsandelar enligt landsk~en om brand- och 

räddningsväsendet (f). 

100.000 (840~000) 

Genom en brand i Eckerö branddepå i oktober 1984 för

stördes brandkårens fordonspark jämte utrustning. Då 

Eckerö kommun är i femtebärkraftsklassen utgår för anskaff

andet av ny brandbil 35 procent i landskapsandel. Med 

anledning härav föreslås under momentet ett tillägg om 

100.000 mark. 

25 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================================= 

~yJ:'ån för social vårds ärenden 

06. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för 

sociala tjänster (f). 

2.800.000( (18.000.000) 

På basen av de kommunala verksamhetsplanerna och övriga 

nu tillgängliga uppgifter nödgas landskapsstyrelsen 

konstatera att för utbetalning av beräknade landskaps

andelar för verksamheter som godkänts som berättigande 

till ländskapsandelar under år 1984 eller tidigare er-
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fordras ca 20 000.000 mark. För de nya tjänster (15 st) 

som utgående f budgetmotiveringen avses godkända under 

år 1985 och för övriga volymökningar åtgår under detta 

år ytterligare 800.000 mark. 

Med anledning av ovanstående förslår landskapsstyrelsen 

upptagande av ett till sansl om 2.800.000 mark. 

Allmänna byrån och sk~lbyrån 

02. LÄROMEDELSCENTRALEN 

Bibliotek och AV-material. 

(120.000) 

Då det vid närmare planering av videoutrustningen till 

läromedelscentralen visat sig ändamålsenligt med annan 

utrustning än den ursprungligen avsedda föreslås motive

ringen ändrad så att för videoapparatur inklusive TV 

får användas 21.000 mark. Då anslaget för bild-, ljud

bildband och filmer föreslås minskat i motsvarande grad 

erfordras inget tilläggsanslag under momentet. 

.:.', ,: 
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~2~ NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ---======================================= 

Jordbruksbyrån 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

Ersättning för skördeskador (r). 

35.000 (120.000) 

De under hösten 1984 inträffade skördeskadorna beräknas 

omfatta ca 305 hektar och motsvara ett inkomstbortfall 

på 2.250.000 mark. I skördeskadeersättningar har ut

betalt~~229.900 mark av tidigare budgeterade anslag. 

För ersättande av ännu oreglerade skadef all föreslår 

landskapsstyrelsen ett tilläggsanslag om 35.000 mark. 

Miljövårdsbyrån 

30. MILJÖVÅRDEN 

Anläggande av hamnpir på Björkör (r). 

82.500 (280.000) 

Landskapsstyrelsen konstaterar på basen av inkomna an

bud att kostnaderna för byggandet av en vågbrytarpir 

på Björkör stiger till 362.500 mark. 

Då under momentet tidigare budgeterats endast 280.000 mark, 

föreslås ett tillägg om 82.500 mark. 


