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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

till första tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland 

under år 1991. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1991. 

I tilläggsbudgeten föreslås anslag för tecknande av aktiekapital 

i det fastighetsbolag, som i enlighet med tidigare beslut bildas 

för att förvalta Ålands turisthotell. 

Föreliggande förslag till tilläggsbudget inrymmer även bl.a. 

tilläggsanslag för balansering av lantbruksproduktionen 

tilläggsanslag för investeringsutgifter för tryggande av 

sysselsättningen 

tilläggsanslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 

tilläggsanslag för bidrag åt Ålands Sjöfartsmuseum för att 

framta beslutsunderlag för en tillbyggnad 

tilläggsanslag för navigationssimulator. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 9.959.000 mark 

och balanseras i huvudsak med anslag för skattefinansiell 

utjämning. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1991 budgeterats 

829.219.900 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 
landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till första 
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I N K O M S T E R 
----------------------------------

Avdelning 12 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
-----------------------------------~--------~-------

12.22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

12.22.05. Skärgårdsprojektet 
,, 

12.23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

12.23.25. Inkomster från brand- och räddningsväsendet 

3. Kommunernas andelar i driftskostnaderna 
för landskapsalarmcentralen 30.000 

12.24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.24.03. Diverse inkomster 

12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

12.26.11. Ålands hotell- och restaurangskolas inkomster 

1. Inkomst av rörelse 300.000 

14 

14. FINANSIERINGSINKOMSTF.R 
---------------------------------------------

14.01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

1. 285. 000 
--------------...----

205.000 

205.000 

30.000 

750.000 

750.000 

300.000 

300.000 

8.674.000 
------------------
8.674.000 

8.674.000 

9.959.000 
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Museibyrån 

26.31. ÅLANDS MUSEUM 

26.31.22.' Utställnings- och övrig museiverksamhet 

26.33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

26. 33. 01. Avlöningar (F) 

· 26.33.76. Anslutning av förruninnesområdet till Västra 
Sunds Vatten (R) 

26. 36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 

· 26. 36. 21. Arkeologiskt fältarbete 

26.36.23. Fornminnesvård 

Biblioteksbyrån ·-

26. 40. BIBLIOTEKSVERKSAMH15TEN. 

. 26.40.30. Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) 

Huvudtitel 27 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
---------------------------------------__________________ ., ___________________ _ 

•.--' 

A.l lmänna byrån 

27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄM,JANDE 

27.02.41. Stödjande av an·skaffning·ar av lastfartyg (F) 

27.05. SYSSELSÄTTNINGENS l?RÄM~JANDE ..-. 

27. 05. 77. Investeringsutgift(3r för tryggande av syssel
sättningen (F) 

27.06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

27.06.21. Arbetslöshetsersättningar (F) 

10.000 

10.000 

70.000 

50.000 

20 o 000 I 

65.000 

35.ooh 
30.000 

. '. ·120. 000 

120.000 

4.220.000 
------------------

500. 000 . 

500.000 

450.000 

450.000 
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Jordbruksbyr ån c 

27 .11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27.11.41 Utgifter för balansering av lantbruksproduk
tionen 

27.11.88. Inköp av jordområden 

27.13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

27.13.01. Avlöningar (F) 

27.13.74. Byggnadsverksamhet 

Skogsbruksbyrån 

27 .15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

27.15.42. Understöd för att befrämja ett miljöanpassat 
skogsbruk genom självverksamhet på skärgårds
holmar 

.Fiskeribyrån 

27.20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

27.20.21. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R) 

Byrån för turistärenden 

27.25. TURISMEN 

27.25.83. Amorteringslån för turismens främjande (R) 

Huvudtitel 28 

28. TRAFIK.AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE __________________ .._ _________________ _ 
-------------------------------------

Allmänna byrån 

28. 02. VÄGAR 

28.02.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på 
fasta Åland (R) 

2.207.000 

2.170.000 

37.000 

205.000 

65.000 

140.000 

158.000 

158.000 

700.000 

700.000 

800.000 
======= 

800.000 

800.000 
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Tekniska byrån och sjötrafikbyrån 

28.04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN . i.·· 

28.04.21 •. Färjhallningen (F) 

Utgifternas totalbelopp 9.959.000 

.. ~ .~: 



12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
----------------------<·----------------...------------------

12.22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

12.22.05. Skärgårdsprojektet 

Bokslut 1990 Budget 1991 Förslag 1991 
205.000 

12.23. 

Momentet nytt. 

Me,d hänvisning till moment 22.05.02 föreslås ett anslag om 
205.000 mark. 

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

12.23.25. Inkomster från brand-,och räddningsväsendet 

12.24. 

3. Kommunernas andelar i driftskostnaderna för 
landskapsalarmcentralen 

Bokslut 1990 Budget 1991 
791.005,09 866.000 

Se moment 23.25.27. 

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Förslag 1991 
30.000 

12.24.03. Diverse inkomster 

Bokslut 1990 Budget 1991 
59.981,92 2.000 

Förslag 1991 
750.000 

Aktierna i Hotell Arkipelag Ab har i enlighet med ordi
narie årsstaten för år 1991 försålts. Tillägget under 
momentet om 750.000 mark avser den influtna köpeskil
lingen. 



12.26 8 -

12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGI!:NS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.26.11. Ålands hotell- och restaurangskolas inkomster 

1. Inkomst av rörelse 

- .. Bokslut 1990 Budget 1991 
452.253,10 600.000 

Förslag 1991 
300.000 

Inkomsterna av skolans restaurangverksamhet _beräknas stiga 
till ca 900. 000- 'mark mot budgeterade 600. 000 mark, varför 
under undermomentet föreslås ett tillägg om 300.000 mark . 

. . 
,_ .. _, 

>.< 



12.26 8 -

12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

12.26.11. Ålands hotell- och restaurangskolas inkomster 

1. Inkomst av rörelse 

.Bokslut 1990 Budget 1991 
452.253,10 600.000 

Förslag 1991 
300.000 

Inkomsterna av skolans restaurangverksamhet .beräknas stiga 
till ca ·900.000.·mark mot budgeterade 60Q.OOO. mark, varför 
under undermomentet föreslås ett tillägg om 300.000 mark . 

. .. 



14. FINANSIERINGSINKOMSTER 
-~--------------------------------------~--~ 

14. 01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMS'I'ER 

14.01.03. Förskott på statsansla~ för skattefinansiell 
utjämning 

14.00 

Bokslut 1990 Budget 1991 
477.763.503,08 694.200.700 

Förslag 1991 
8.674.000 

J. 

Som balansering av denna tilläggsbudget föreslås ett 
tillägg om 8.674.000 mark. 



22.00 

22. 

22.05. 

10 -

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

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER .· 

22. 05. 02. skärgårdsproj~ktet ( F. ) 

~' Bokslut J,990 Budget 1991 

Momentet nytt 

Förslag 1991 
155.000 

Landskapsstyrelsen ha:r övertagit det personaladministra
tiva ansvaret för skärgårdsprojektets projektchef. Detta 
innebär att denne står i direkt anställningsförhållande 
till landskapet och att avlöningskostnaderna bör budge
teras. 

Med anledning härav föreslås under momentet ett anslag om 
155.000 mark för avlöningsutgifterna fr.o.m. 1.4. För de 
kostnader, inklusive :Eramtida pensionskostnader, som 
landskapet vållas genom arrangemanget erhålles en ersätt
ning vilken föreslås upptagen som inkomst under moment 
12.22.05. 

22.05.28. Dispositionsmedel 

Bokslut 1990 Budget 1991 
317.922,00 450.000 

Förslag 1991 
55.000 

För kostnader för den miljökonferens som hålls i Marie
hamn i september inom ramen för samarbetet "Öarna i 
Östersjön" och där landskapet denna gång är värd föreslås 
ett tillägg om 55.000 mark. 



11 - 23.00 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ______________________ ,. ______________ _ 
---------------------~---------------

23.25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVji,SENDET 

23.25.27. Landskapsalarmcentralens drift (F ) 

Bokslut 1990 Budget 1991 
572.229,04 900.000 

För;:;1ag 1991 
. 30.000 

För att på ett ändamålsenligt sätt kunna bygga upp alarme
rings- och.informationsplaner föreslås ett ·anslag om 
30.000 mark för kompletterande datautrustning och program. 

Motsvarande inkomst upptas under moment 12.23.25.3. 

,-·c,-.1 



24.00 12 -

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

24.03. 

---------------------~~----------------------------------~---------------

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE 
UTGIFTER 

24.03.70. Anskaffning av inventa.rier (R 

Bokslut 1990 Budget 1991 Förslag 1991 
634.627,44 2.300.000 

Fö~ att möjliggöra ett med Mariehamns stad och Jomala 
.: kommun kpördinerat inköp av ett ekonomiprogrampaket 
•.· föreslås att motiveringen under momentet ändras så att 

även anskaffning av dataprogram är möjlig. 

24.03.88. Tecknande av aktier i Fastighets Ab Ålands 
Turisthotell (R ) 

Bokslut 1990 Budget 1991 

Momentet nytt. 

Förslag 1991 
3.000.000 

I enlighet med ordinarie årsstaten för år 1991 skall ett 
f astighetsaktiebolag bildas för att handha förvaltningen 
av Ålands turisthotell. Fastighetsbolaget kommer härvid 
att mot arrende disponera den del av tomt nr 3 kv XI 
Storängen,Mariehamn som ansluter sig till hotellbyggnaden. 
Själva byggnaden överförs i fastighetsbolagets ägo som 
apportegendom och har för detta ändamål värderats till 
30.000.000 mark. 

För att möjliggöra vissa ytterligare åtgärder beträffande 
fastigheten, främst en grundlig fasadöversyn, samt för att 
tillförsäkra f astighetsbolaget tillräckliga verksamhets
förutsättningar i form av rörelsekapital föreslås att, 
utöver apportinsatsen 1• landskapet tillskjuter aktiekapital 
i form av en kontantinsats om 3.000.000 mark. 

Det kontrakt landskapsstyrelsen ingått med Hotell Arkipe
lag A.b överförs så att f astighetsbolaget träder i land
skapsstyrelsens ställe. De hyresinkomster som inflyter 
till fastighetsaktiebolaget skall användas för att 
underhålla och utveckla fastigheten. 

För närvarande handhar landskapsstyrelsens fastighets
personal den praktiska skötseln av fastigheten även till 
den del den bekostas av Hotell Arkipelag Ab. Tanken är att 
personalen även i fortsättningen är i landskapets tjänst 
men att kostnaderna till de delar de hänför sig till 
fastigheten Ålands turisthotell faktureras beställaren. 
Härigenom kan en arbetsstyrka med tillräckligt vittför
grenad kompetens upprätthållas. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 
3.000.000 mark. 



25. SOCIAL- OCHHÄLSQVÄ.RDSAVDELNJNGENS FÖRVALT- •> 
======~:z::;;:;i.=:===·:z.::;=~=====;::;:;::::===:;;:::==~========= 

NINGSOMRÅDE 
----------------------

25. 01. CENTRALFÖRVALTNING 

25.01.29. övriga konsumtionsutgifter 

Bokslut 1990 Budget 1991 Förslag 1991 
·30.000 

25. 21. 

9.413,89 10.000 

För att möjliggöra en utredning om ensamförsörjarnas 
ekonomiska situation föreslås ett anslag om 30.000 mark. 

KOMMUNAL MILJÖHÄLSOVÅRD 

25.21.30. Landskapsandelar för kommunal miljöhälsovård 

Bokslut 1990 Budget 1991 
1.141.510,86 1.300.000 

Förslag 1991 
12.000 

Då behovet av landskapsandelar för kommunal miljöhälsovård 
på basen av inkomna verksamhetsplaner kan konstateras vara 
något större än tidigare antagits föreslås att,- förutom 
tidigare budgeterat 170.000 mark, upptas ett tilläggsan
slag under momentet om 12.000 mark. 



26. UTBILDNINGSAYDEUiIN(}EN$_ FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

::·::·,: 

26.03. ÅLANDS LYCEUM 

26.03.01. Avlöningar för lärare (F ) 

Bokslut 1990 Budget 1991 
3.494.009,73 3.799.800 

Förslag 1991 
200.000 

26.04. 

i ~ ·. 

För att möjliggöra övergång till kurslöst gymnasium 
fÖr'9;:;lås ett tillägg§anslag om.'.200. 000 mark. 

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVEHK 

26.04.01. Avlöningar (F ) 
··~ . . < 

BoksHit 1990 
2.062.024,70 

Budget 1991 
2.34L500 · 

. -. ··,,,. -:-: ' 

Förslag 1991 
25.000 

Föreslås att en tjänst som laboratorieingenjör i löneklass 
c 50 inrättas fr.o.m. 1 augusti 1991. Tjänsten motiveras 
av att skolan redan detta år påbörjar installation av den 

: nya ~simulatorn . 

. · ·· Med beaktande av att resterande del av det anslag som 
upptagits för en halvtidsassistent kan utgå och att 
innehavaren av den nya tjänsten även kommer att handha en 
del av den undervisning som nu sköts av timlärare erford
ras under momentet ett tilläggsanslag om 25.000 mark. 

26.04.71. Förnyande av navigationssimulator (R ) 

Bokslut 1990 Budget 1991 
4.000 .. 000 

Förslag 1991 
610.000 

Kostnaderna för uppgradering av navigationssimulatorn 
beräknas stiga till 4.100.000 mark enligt köpeavtal med 
leverantören samt tull- m.fl. kostnader. Till detta kommer 
kostnader om 440.000 mark för ombyggnad av simulatorut
rymmen samt 70.000 mark för projektledning m.m., varför de 
sammanlagda kostnaderna stiger till 4.610.000 mark. Då 
tidigare endast budgeterats 4.000.000 mark för ändamålet 
föreslås ett tillägg om 610.000 mark. 



15 - 26.07 

26.07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

26.07.75. Grundreparationer (R L 

Bo~~lut 1990 Budget 1991 Förslag 1991 
160.000 

26 .11. 

29.185,70 440.000 

För genomförandet av den planerade temporära sjukskötar
utbildningen krävs omdisponering, ändring och renovering 
av befintliga utrymmen i yrkesskolan. Kostnaderna härför 
har beräknats till 160.000 mark. Då dessa kostnader inte 
har beaktats vid uppgörandet av årsstaten för år 1991 
erfordras ett tilläggsanslag om 160.000 mark. 

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

26 .11. 23. Rörelseverksamhet ( F ) 

26.13. 

Bokslut 1990 Budget 1991 
249.763,33 500.000 

Förslag 1991 
220.000 

För täckande av driftskostnaderna får rörelsen, främst 
råvaror och drycker, erfordras ett tillägg om 220.000 mark 
under momentet. 

Se även undermoment 1:2. 26 .11. 01. 

YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD
NINGEN 

26.13.62. Studiesociala fönnåne:r för gäststuderande'(F) 

Bokslut 1990 Budget 1991 
30.000 

Förslag 1991 
20.000 

Föreslås ett tillägg (>m 20. 000 mark för kostnader för s. k. 
utökade studiesociala förmåner för utländska studerande 
vid landskapets skolor. Tillägget avser två ungdomar från 
Estland som antas som studerande till Ålands hotell- och 
restaurangskola läsåret 1991-1992. 



26.15 : 16 -

26.15. ÅLANDS KURSINSTITUT 

26.15.70. Anskaffning av inventarier 

26.27. 

' Bpks1ut 1990 Budget 1991 
50.000 

Förslag 1991 
67.000 

För anskaffning av kontorsutrustning m.m. till kursinsti
tutets nya lokaliteter föreslås ett tillägg um 67.000 

: . ' 

mark. 

ALLMÄNNA KULTURELLA UJ?PGIFTER 

26. 27. 51. Understöd åt StiftelsE~n Ålands Sjöfarts- .. 
museum r.s. 

26. 31. 

Bokslut 1990 Budget 1991 Förslag 19.91 
830.000,00 880.000 ' . 90.000 

~ :' 
··~ . ', ~ 

~:. rpör att utges som bidrag för framtagning av underlag för 
en framställan om e.o. anslag för tillbyggnad av sjöfarts

, museet föreslås e.tt. tilläggsanslag om 90. 000 mar.k. Under
'.· C:laget avses bestå av bl. a. rtimsprogram, skissritningar 

och kostnadskalkyl. 

ÅLANDS MUSEUM 

.~ ~ : ' ' ·. 
"1 :;· 

26. 31. 22. Utställnings- och övrJg musei verksamhet. 

Bokslut 1990 
100. 606 i.00 

Budget 1991 
250.0QO 

Förslag 1991 
10.000 

·'e.' På grund av ett missförstånd i samband med uppgörandet av 
;-bokslutet för år 1990 erfordras under momentet ett tillägg 

om 10.000 mark för att tacka kostnader för draglådor till 
' museet. 

,. ,<~ • 

. , 1:"' 

·' 

26.33. KASTELHOLMS FO~INNESOMRÅ.DE 

26.33.01. Avlöningar (F 

Bokslut 1990 Budget 1991 
2.019.535,92 2.430.300 

Förslag 1991 
50.000 

Föreslås ett tillägg om 50.000 mark för att möjliggöra 
anställande av personal för slottets öppethållande under 
sommaren, vilket inte förutsattes i förslaget till ordi
narie årsstat för år 1991. 



17 - 26.33 

26.33.76. Anslutning av fornrninnesområdet till Västra 
sunds Vatten (R ) 

26.36. 

Bokslut 1990 Budget 1991 
100.000 

Förslag 1991 
20.000 

Landskapsstyrelsen har under vårvintern utrett olika 
alternativ för anslutning av Kastelholms fornminnesområde 
till Västra Sunds Vatten och konstaterar att arbetet kan 
utföras till en totalkostnad om 120.000 mark mot tidigare 
i årsstaten angiven preliminär kostnad om 300.000 mark. 

I årsstaten för år 1991 upptogs ett första delanslag om 
100.000 mark. Mot bak9rund av att kostnaderna enligt nu 
förhandenvarande kalkyler är lägre än tidigare antogs 
anser landskapsstyrelsen att arbetet bör utföras redan 
detta år och föreslår därför ett tillägg om 20.000 mark 
under momentet. 

ARKEOLOGISK VERKSAMHET 

26.36.21. Arkeologiskt fältarbete 

Bokslut 1990 Budget 1991 Förslag 1991 
35.000 334.488,67 370.000 

För att på landskapets bekostnad utföra arkeologiska 
undersökningar inför utvidgandet av golfbanan i Kastelholm 
föreslås ett tilläggsanslag om 35.000 mark. 

26.36.23. Fornminnesvård 

26.40. 

Bokslut 1990 Budget 1991 
66.852,93 85.000 

Förslag 1991 
30.000 

Delar av taket på den medeltida husgrunden vid Sunds kyrka 
är så dåligt att vatten läcker ner på murarna som snabbt 
förstörs. Taket måste därför fortast möjligt repareras för 
att förhindra att svårreparerade skador uppstår. På grund 
härav föreslås ett tillägg om 30.000 mark, vilket enbart 
avser materialkostnader. Arbetet utföres av personal vid 
Kastelholms fornminnesområde. 

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

26.40.30. Landskapsandel för kommunala bibliotek (F ) 

Bokslut 1990 Budget 1991 
3.630.520,00 4.200.000 

Förslag 1991 
120.000 

Merkostnaderna Mariehamns stad vållas av att uppdimen
sionera biblioteksdataanläggningen stiger till 250.000 
mark mot tidigare budgeterat 230.000 mark. På grund av att 
ersättningen till sta.den därmed stiger med 20.000 mark 



26.40 

': 

18 -

samt då förskotten på landskapsande;J.arna: s:t:iger till högre 
belopp än beräknat föreslås under momentet ett tilläggs-

~: : ans la$l. om 12 0 • 0 0 0 mark. 

-, : _; 



19 - 27.00 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
- ,, --·' 

--------------------~----------------------------------~--------------~----

27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27. 02. 41. Stöd] a~de av anskaffningar av lastfartyg ( F f 

27.05. 

Bokslut 1990 Budget 1991 Förslag 1991 
416.801,17 2.500.000 

Enligt årsstaten för år 1991 uppgår räntestödet för de 
räntestödslån för fartygsanskaffningar som beviljats 
enligt 2 § 4 .p. LL om vissa räntestödslån som beviljas av 
kreditinrättning (ÄFS 39/78, 54/84, 26/90} och LL om 
tillämpning av lagen om räntestöd för lån för fartygs
anskaffningar i Finland {ÄFS 52/86 samt förordning ÄFS 
58/88} till 4 procentenheter under de fyra första låneåren 
och 2 procentenheter under de fyra följande låneåren. 

Med h~~ktande av att motsvarande räntestöd i riket ändrats 
till att utgå med 6 procentenheter under de fyra första 
låneåren och 4 procentenheter under de fyra· följande 
låneåren föreslår landskapsstyrelsen att räntestödet 
erläggs i enlighet med i riket gällande grunder och 
procentsatser. 

SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

27.05.77. Investeringsutgifter för tryggande av syssel
sättningen · (,F } 

Bokslut 1990 Budget 1991 
500.000 

Förslag 1991 
500.000 

Då sysselsättningsläg1:t ~inom byggnadsbranschen är vikande 
och hot om permitteringar föreligger föreslås ett till
läggsanslag om 500:000 mark under momentet. 

Lp,ndskapsstyrelsen projekterar som bäst anläggande av ett 
nytt tak öve·r fiskodlingen i Guttorp för att' då syssel
sättningsläget det kräver kunna igångsätta projektet. 
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27.06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

27.06.21. Arbetslöshetsersättningar (F ) 

27 .11. 

Bokslut 1990 Budget 1991 
335.253,78 600.000 

Förslag 1991 
450.000 

På grund av konjunkturläget stiger arbetslöshetsersätt
ningarna till högre bi~lopp än beräknat. På grund här:av. 
föreslå.s ett tilläg·g bm 450. 000 mark. · · 

r . -. -~ 

ANNAT UNDERSTÖDJANDE . .AV LANTBRUKET 

27.11.41. Utgifter·för balansering av lantbruksproduk.
tionen 

; . 

Bokslut 1990 Budget 199j_ 
2~173.378,90 2.830.000 

Förslag 1991 
2.170.000 

Med hänvisning till LL om styrning och balansering av 
lantbruksproduktionen (ÅFS 74/87) föresl~s ett tilläggs
anslag o~ 2.170.000 mark. 

Anslaget får användas för 

- utgifter föranledda av trädesavtal och trädespremier. 
Till följd av lagen om exportkostnadsavgift enligt åker
arealen (FFS 1314/90) beräknas den areal som läggs i träda 
bli större än vad som antogs vid avlämnandet av förslaget 
till ordinarie årsstat för år 1991 varför för ändamålet 
föreslås ett tillägg om 1.450.000 mark. Anslaget har 
beräknats utgåend.~ från en total trädesareal om ca 2. 000 
hektaJ:. Trädesavtalen ingås på enahanda villkor som i 
riket (Jfr FFS 25/91) så att trädespremien uppgår till 
J .. JOO mk/ha. 

.. ~· utgifter för produktions avtal om ärter och åkerböna. I 
ri_~et kan ing_ås produktionsavtal om ärter (Jfr FFS 27/91) 

_enligt Vilket utgå,r en PI'Oduktionspremie om 2.400 mark/ha 
för den. odlingsmark som '.berörs. Föreslås att i landskapet 
på enahanda villkor får ingås produktionsavtal för ärter 
samt att avtal även kan ingås för odling av åkerböna. För 

· .· ändamålen föresJ_å,s ett tillägg.sarislag om 120. 000 mark. 

- utgifter för omstrukturering av mjölkproduktionen 1991. 
I riket kan ingås avtal om avstående från mjölkproduktion 
enligt FFS 1002/90. 

I stället för den balanseringspremie som betalas i riket 
föreslås att i landskapet kan beviljas ett omstrukture
ringsbidrag. omstruktureringsbidraget skulle beviljas på i 
huvudsak samma grunder som balanseringspremien i riket. 

Berättigad att erhålla omstruktureringsbidraget skulle 
dock endast mjölkproducent som fyllt 65 år 1990 eller 
tidigare och mjölkproducent som genom sjukintyg kan påvisa 
att man måste upphöra med mjölkproduktionen vara. Land
skapsstyrelsen förbehåller sig rätten att pröva varje 
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ansökan. Omstruktureringsbidraget föreslås kunna beviljas 
då mjölkproduktionen har upphört efter den 28 november 
1990. För ändamålet föreslås ett anslag om 600.000 mark. 

27.11.88. Inköp av jordområden 

27. 13. 

Bokslut 1990 Budget 1991 

Momentet nytt. 

Förslag 1991 
37.000 

Landskapet inköpte år 1984 närmast för försöksstationens 
och Jomala Gårds behov ca 6-.:hP. av Södergård 1: 14 Ingby 
Jomala varvid den slutliga köpesumman skulle fastställas 
på basen av lantmäteriförrättningens arealer. 

Då styckningsintrumentet nu ll.tvisar att köpe,t omfattar 
6,606 ha medan betalning erlägts för 6 ha föreslås upp
tagande av ett anslag om 37.000 mark för erläggande av 
mellanskillnaden. 

SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

27 .13. 01. Avlöningar ( F 

Bokslut 1990 Budget 19~1 
523.037,88 512.300 

Förslag 1991 
65.000 

Personalens vid Jomala Gård löner och övriga anställnings
villkor regleras nu av kollektivavtalet för lantbruket. 
För att förenhetliga villkoren för landskapets anställda 
föreslås att gårdens personal överförs till avlöning 
enligt A-löneklasser enligt följande: (Personalen står 
dock fortsättningsvis i arbetsavtalsf örhållande till 
landskapet.) 

- arbetsledare 
- ladugårdsf örman 
- ladugårdsskötare 
- lantarbetare 
- traktorförare 

A 12 
A 5 
A 4 
A 4 
A 4 

Förslaget beräknas totalt innebära merkostnader om ca 
100.000 mark per år. 

För att möjliggöra en övergång till A-löneklassbaserade 
arbetsavtal fr.o.m. 1.5.1991 föreslås för detta år ett 
tillägg om 55.000 mark under momentet. 

27.13.74. Byggnadsverksamhet 

Bokslut 1990 Budget 1991 
142.058,30 560.000 

Förslag 1991 
140.000 

På basen av inkomna anbud stiger byggnadskostnaderna för 
en ny spannmålstork till ca 634.000 mark vartill kommer 
elinstallationskostnader och diverse övriga kostnader om 
sammanlagt 66.000 mark. På grund härav föreslås ett 
tilläggsanslag om 140.000 mark. 
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27.15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRlf.KET 

27.15.42. Understöd för att befrämja ett miljöanpassat 
skogsbruk genom självverksamhet på skärgårds
holmar 

27.20. 

Bokslut 1990 Budget 1991 
100.000 

F'örslag 1991 

Foreslås att anslaget även kan användas för anskaffning av 
kartmaterial för skogsbruksplaner i landskapet. 

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

27. 20. 21. Förbättrande av fiske leder och fiskehamnar (R ) 

27.25. 

Bokslut 1990 
90.250,00 

Budget 1991 
950 •, 000 

Förslag 1991 
158.000 

De totala kostnaderna för färdigställande av öra f iskehamn 
i Hammarland har stigit till 622.000 mark mot tidigare 
beräknade 425.000 mark. Merkostnaderna beror på extra 
grundningsarbeten, asfalteringsarbeten, belysningsramper 
rtr.m~ Bidraget stiger därmed till 497.600 mark möt tidi
gare budgeterat 340.000 mark, varför under momentet 
föreslås ett tillägg om 158.000 mark. 

TURISMEN 

27. 25. 83. Amorteringslån för turismens främjande (R )' · · 

Bokslut 1990 Budget 1991 
2.060.000,00 2.500.000 

Förslag 1991 
700.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 700.000 mark. 

,, 



23 - 28.00 

28. TRAFIK.AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
----------------------"·---------------______ ,. ________________ _. .. _____________ _ 

28.02. VÄGAR 

28.02.77. VägbygÄnads- och vägförbättringsarbeten på 
fasta land (R ) 

28.04. 

Bokslut 1990 Budget 1991 
5.578.787,60 9.160.000 

Förslag 1991 
800.000 

De slutliga kostnaderna för byggandet av Godbyvägen, 
exklusive utgifter för markinlösen och planering, steg 
till 14.600.000 mark. Då tidigare totalt budgeterats 
13.800.000 mark erfordras under momentet ett tillägg om 
800.000 mark. 

Tilläggskostnaderna hänför sig främst till att i projektet 
har, utöver vägplan, införts vissa tilläggsarbeten såsom 
vägtunnel för gång- och cykeltrafik vid Karrböle vägskäl 
och iordningställande av parkeringsområde f Ör turistbussar 
och trafikövervakning vid Ingby bergen. 

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

28.04.21. Färjhållningen (F 

Bokslut 1990 Budget 1991 
41.892.925,89 48.500.000 

Förslag 1991 

För transport av slam från landskapsfärjorna till renings
verk beräknas kostnaderna till ca 300.000 mark. Landskaps
styrelsen avser att inom ramen för beviljade anslag 
omhänderta slammet på detta sätt. 
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