
1987-1988 Lt - Ls framst. nr 39 - II tb OM 1988 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

till andra tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland 

under år 1988. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till andra tillägg till ordinarie årsstaten för landska

pet Åland under år 1988. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. 

tilläggsanslag för grundreparation i Ålands turisthotell 

tilläggsanslag för allmänna f inansieringsstöd till kommuner 

tilläggsanslag för landskapsandelar för anläggningskostnader 

vid Grelsby sjukhus 

tilläggsanslag för transportstöd 

tilläggsanslag för främjande av näringsverksamheten i liten 

skala på landsbygden 

tilläggsanslag för produktionsstöd 

tilläggsanslag för ersättningar för skördeskador 

tilläggsanslag för förnyande av vägnätets beläggningsytor. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 8.189.000 mark 

och balanseras i huvudsak med anslag för skattefinansiell 

utjämning. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1988 budgeterats 

542.983.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till andra tillägg 
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Mariehamn den 31 augusti 1988. 

L a n t r å d 

Finanschef 

till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1988. 

Sune Eriksson 

Dan E Eriksson 
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INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
----------------------------------------------------

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.28.01. Hyror och diverse inkomster 

Bokslut 1987 Budget 1988 
77.027,36 60.000 

Förslag 1988 
99.500 

Med hänvisning till moment 28.02.74 föreslås under momen
tet ett tillägg om 99.500 mark. 



7 - 14.00 

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

14. 01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Bokslut 1987 
408.200.000,00 

tb 

Budget 1988 
454.265.800 

5. 331. 600 

Förslag 1988 
8.089.500 
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21. LANDSTINGET 
----------------------

21. 04. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 

21.04.20. Resor (F ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 
62.346,40 86.700 

Förslag 1988 
30.000 

Nordiska rådets presidium beslutade i juni 1988 att en 
extra session skall hållas i Helsingör i november 1988. 
Vid sessionen skall bland annat behandlas Nordiska minis
terrådets miljöprogram. Med anledning härav föreslås att 
under momentet upptas ett tilläggsanslag om 30.000 mark 
för resekostnader i samband med deltagande i sessionen. 
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23. KANSLIAVDILNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
===================================== 

23.09. MOTORFORDONSBYRÅN 

23.09.22. Anskaffning av registerbrickor (F ) 

23.23. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
41.406,30 46.000 

Förslag 1988 
15.000 

På grund av att anskaffade registerbrickor i serien ÅLI 
inte kan användas då bokstaven I lätt förväxlas med 
siffran 1 och då antalet nyregistrerade fordon varit 
större än beräknat föreslås ett tilläggsanslag om 15.000 
mark. 

ÅLANDS TURISTHOTELL 

23.23.74. Grundreparationer (R ) 

Bokslut 1987 
301.650,03 

tb 

Budget 1988 
255.000 
800.000 

Förslag 1988 
4.690.000 

Med hänvisning till första tillägget till ordinarie 
årsstaten för innevarande år konstaterar landskaps
styrelsen att en arbetsgrupp f .n. utarbetar besluts
underlag för en om- och tillbyggnad av Ålands turisthotell 
(hotell Arkipelag) samt nybyggnad av ett 
konferens-/kulturcenter. 

Arbetsgruppen skall sålunda utarbeta 
- programbeskrivning för en om- och tillbyggnad av en 

befintlig hotellkropp 
programbeskrivning för ett konferens-/kulturcenter 
verksamhetsplan och organisationsmodell för 
konferens-/kulturcentret 
investeringskalkyler för nämnda projekt 
driftskalkyler för vardera projekten 
motiveringar för anhållan om eo-medel för nämnda 
projekt. 

Då landskapsstyrelsen anser att ovan avsedda projekt inte 
inverkar på de utrymmen i fastigheten som är i behov av 
grundreparation föreslås att en renovering inleds redan 
denna höst för att om möjligt kunna utföras under låg
säsong. 

Renoveringen motiveras dels av vissa byggnadstekniska skäl 
och dels av att hotellrummen efter 15 års användning 
behöver moderniseras för att fylla kraven på en god 
hotellstandard. 

Bland de byggnadstekniska problemen kan nämnas vatten
läckage samt problem med skämd lukt i badrummen. 
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Efter utredning föreslås i huvudsak följande åtgärder: 
- badrum renoveras totalt med ny golv- och vägg

beklädnad och ny inredning 
- i hotellrummen bytes matta, väggar målas samt 

fast och lös inredning förnyas. Vidare förnyas 
fasadpartierna av trä vilka är i behov av 
översyn. Härvid bytes samtidigt från 2- till 
3-glas isolerruta, vilket bör förbättra värme
ekonomin. 

För att igångsätta renoveringen av ett våningsplan (43 
rum) föreslås i detta skede 4.690.000 mark, vilket 
motsvarar de beräknade kostnaderna för denna del. 

Då de totala kostnaderna beräknas till 9.380.000 mark 
kommer resterande del att upptas i förslaget till 
ordinarie årsstat för år 1989. 

Landskapsstyrelsen kommer att utgående från hyres
kontraktet med hotell Arkipelag Ab pröva om hyres
sättningen efter renoveringen är ändamålsenlig. 



11 - 24.00 

24, fINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
===================================== 

24.02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÄN 

24.02.30. Allmänna finansieringsstöd till kommunerna (F ) 

24.03. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
1.400.000,00 1.400.000 

Föreslås ett tillägg om 70.000 mark. 

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE 
UTGIFTER 

Förslag 1988 
70.000 

24.03.97. överföring till enskilda medel 

Bokslut 1987 Budget 1988 

Momentet nytt. 

Förslag 1988 
526.500 

Enligt Älandsdelegationens avräkningsbeslut för räken
skapsåret 1986 ställes 526.500 mark utom kolumn på grund 
av att Delegationen inte kunnat godta ett av de amorte
ringsuppskov landskapsstyrelsen beviljat för utestående 
sysselsättningspolitiska konjunkturlån för småtonnage. 

Då den aktuella amorteringsraten influtit till ordinarie 
medel under år 1987 föreslås ett anslag om 526.500 mark 
för att såsom korrigering överföra beloppet till enskilda 
medel. 
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§§§IAt= §§H HÄt§O\f ÅID§AVDILNINGINS FÖRVALT-
·····====================================== 
NINGSOMRÅDE 
----------------------

25.13. MENTALVÅRDEN 

25.13.32. Anläggningskostnader vid Grelsby sjukhus 

Bokslut 1987 Budget 1988 
850.000 

Förslag 1988 
250.000 

I årsstaten för år 1988 befullmäktigas landskapsstyrelsen 
att godkänna ombyggnad och sanering av Grelsby sjukhus 
köksavdelning så att landskapsandelarna för projektet 
stiger till högst 850.000 mark. 

Då saneringen visat sig vara mer kostnadskrävande än 
beräknat, enligt nugällande kalkyl stiger kostnaderna till 
ca 2.125.000 mark, föreslås att landskapsstyrelsen skulle 
få godkänna projektet så att de totala landskapsandelarna 
stiger till högst 1.100.000 mark. 

Med anledning härav föreslås ett tillägg under momentet om 
250.000 mark. 
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i@, U'rDitDNINGSAVDILNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
========================================== 

26.05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

26.05.19. Annons- och tryckningskostnader (F ) 

26.07. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
33.000,00 38.000 

Förslag 1988 
8.000 

Till följd av högre kostnader än beräknat för utannonse
ring av tjänster samt för tryckning av kuvert, brevpapper 
m.m. föreslås ett tilläggsanslag om 8.000 mark. 

ÅLANDS YRKESSKOLA 

26.07.19. Annons- och tryckningskostnader (F ) 

26.08. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
28.680,75 24.000 

Förslag 1988 
16.000 

Till följd av osedvanligt många kungörelser av lediga 
tjänster stiger annonskostnaderna till högre belopp än 
beräknat. För täckande av dessa kostnader samt kostnader 
för tryckning av nya dagböcker föreslås ett tilläggsanslag 
om 16.000 mark. 

ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

26.08.28. Till landskapsstyrelsens disposition 

Bokslut 1987 Budget 1988 
2.975,00 19.000 

Förslag 1988 
23.500 

Kostnaderna för Ålands lantmannaskolas 75-års historik 
beräknas stiga till 38.500 mark mot för ändamålet anslagna 
15.000 mark. Kostnadsökningen föranleds av att upplagan 
utökats samt av att antalet sidor blev fler än beräknat. 
Intäkterna av historiken, vilka gottskrives moment 
12.26.08.02, beräknas till 12.500 mark. 

Under momentet föreslås ett tillägg om 23.500 mark. 

26.08.29. övriga konsumtionsutgifter 

Bokslut 1987 Budget 1988 
65.799,91 60.000 

Förslag 1988 
10.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 10.000 mark. 
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ÅLAHDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

26.11.20. Kostnader för ADB-utveckling (R ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 Förslag 1988 
70.000 

Momentet nytt. 

För att möjliggöra för skolan att bygga upp ett ADB-system 
som står i överensstänunelse med det system som nu utveck
las vid hotell Arkipelag, där eleverna får sin baspraktik, 
föreslås för detta år ett anslag om 70.000 mark. 

Den totala kostnaden uppskattas till 120.000 mark, varför 
50.000 mark föreslås i förslaget till årsstaten för år 
1989. 

26.11.70. Anskaffning av inventarier och maskiner (R ) 

26.13. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
69.886,75 20.000 

Förslag 1988 
10.000 

För att undvika transporter av diverse inventarier mellan 
de olika fastigheter skolan är inrymd i föreslås ett 
tilläggsanslag om 10.000 mark för anskaffning av bl.a. TV, 
video och diaprojektor. 

YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD
NINGEN 

26.13.09. Elevantagningsnämndens verksamhet (F ) 

26.24. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
22.628,57 40.000 

Förslag 1988 
15.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 15.000 mark för att täcka 
oförutsedda kostnader för registrering och behandling av 
elevantagningsuppgifter. 

ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

26.24.52. Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet (F ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 
239.920,70 240.000 

Förslag 1988 
30.000 

Till följd av högre administrationskostnader vid studie
centralerna beroende på lönejusteringar och högre hyres
kostnader samt förhöjda arvoden för lärare och föreläsare 
vid av studiecentralerna anordnade allmänna kurser och 
offentliga föreläsningar föreslås ett tilläggsanslag om 
30.000 mark. 



15 - 26.24 

26.24.53. Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsföre
n1ng r.f. for skolverksamhet. (F ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 
366.690,00 500.000 

Förslag 1988 
16.000 

Med beaktande av oförutsedda tillkommande kostnader för en 
sjukvikarie föreslås ett tilläggsanslag om 16.000 mark 
till anslaget för den ordinarie kursverksamheten. Stödet 
för denna uppgår därmed till 316.000 mark för år 1988. 
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NÄRINGSAVOILNING!NS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
--~·================================== 

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27.02.49. Produktionsstöd (R ) 

27.03. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
2.989.262,00 4.800.000 

Förslag 1988 
400.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 400.000 mark för att 
bl.a. möjliggöra stöd för flera strategiskt viktiga 
regionala satsningar inom turismen och växthusodlingen 
redan i år. 

ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET 

27.03.43. Transportstöd (F ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 
2.000.000,00 2.500.000 

Förslag 1988 
500.000 

27.10. 

LL om transportstöd har ändrats så att vegetabilier, 
svamp, frukt och bär i förpackningar om högst 25 kilogram 
fr.o.m. 1 augusti 1988 är transportstödsberättigande varor 
(ÅFS 49/88). 

Med anledning av detta och då den till stöd berättigande 
transportmängden ökat mer än väntat föreslås under momen
tet ett tilläggsanslag om 500.000 mark. 

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

27.10.54. Ersättningar för skördeskador (R ) 

Bokslut 1987 
67.654,50 

tb 

Budget 1988 
150.000 
200.000 

Förslag 1988 
425.000 

För att möjliggöra utbetalning av allmänna skördeersätt
ningar för kvalitetsskadorna på vårvete- och rågod
lingarna i landskapet skördeåret 1987 enligt enahanda 
grunder som i riket föreslås ett ytterligare tilläggs
anslag om 425.000 mark. Ersättningen skulle därmed utgå i 
form av tilläggspris, vilket beräknas bli högst 14 p/kg 
(Se FFS 1332/87). 



17 - 27.11 

21.11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27.11.41. Utgifter för balansering av lantbruksproduk
tionen 

Bokslut 1987 
1.050.515,00 

tb 

Budget 1988 
270.000 
600.000 

Förslag 1988 
60.000 

För att möjliggöra att till odlare i landskapet utbetala 
premier för produktion av ärter med tillämpning av de 
grunder som framgår av statsrådets beslut nr FFS 236/88 
föreslås under momentet ett tillägg om 60.000 mark. 

27.11.47. Understödjande för främjande av näringsverk
samhet i liten skala på landsbygden (R ) 

27.12. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
350.000 

Förslag 1988 
100.000 

Då behovet av understöd visat sig vara större än väntat 
föreslås att under momentet upptas ett tilläggsanslag om 
100.000 mark. 

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

27.12.70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

27.22. 

Bokslut 1987 
164.999,97 

tb 

Budget 1988 
25.000 
60.000 

Förslag 1988 
4.000 

För inköp av en ny TV-apparat till praktikantbostäderna 
eftersom den gamla ej går att reparera föreslås ett 
tilläggsanslag om 4.000 mark under momentet. 

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

27.22.31. Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder (F ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 Förslag 1988 
84.615,69 110.000 

För att trygga vattenförsörjningen i centrala Eckerö och 
Storby-regionen bör Ålands Vatten Ab:s huvudledning till 
Frebbenby i Hammarland utbyggas till Storby. Då landskaps
styrelsen bedömer det som angeläget att ledningen kan 
färdigställas till sommaren 1989 föreslås att en ytter
ligare bevillningsfullmakt om 1.100.000 mark för ränte
stödslån medges landskapsstyrelsen redan i föreliggande 
tilläggsbudget. 
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~RAfIKAVOILNINGINS FÖRVAL'I'NINGSOMRÅDE 
999&&•••=•=========================== 

VÄGAR 

28.02.15. Underhåll av landsvägar och bygdevägar (F ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 
13.293.088,09 14.000.000 

Förslag 1988 
700.000 

Den ökade trafiken och den tilltagande belastningen av 
vägnätet med tunga fordon har medfört större behov än 
beräknat att förnya beläggningsytor. 

Med anledning av detta och med beaktande av att i riket 
genomförs ett extra beläggningsprogram detta år föreslås 
ett tillägg under momentet om 700.000 mark. 

28.02.74. Uppförande av servicebyggnader (R) 

Bokslut 1987 Budget 1988 
3.450.172,68 280.000 

Förslag 1988 
220.000 

Föreslås ett tillägg under momentet om 220.000 mark för 
uppförande av en ny färjstuga i Simskäla, Vårdö i stället 
för den färjstuga som förstördes genom en eldsvåda i juli 
1988. 

I brandförsäkringsersättning för den gamla stugan har 
99.500 mark influtit, vilket belopp upptagits under moment 
12.28.01. 

Landskapsstyrelsen undersöker möjligheterna och kostnader
na för att flytta färjstugan på Åva som blir obehövlig då 
bron över Åva-ström färdigställs. 


