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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

till första tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland 

under år 1989. 

Till landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för landska

pet Åland under år 1989. 

Förvaltningens arbetsutrymmen 

I landskapets ordinarie årsstat för år 1989 upptogs 100.000 mark 

för utredningar vilka skulle klarlägga för- och nackdelar med 

olika lösningar av utrymmesf rågan för landskapets centralf ör

val tning. 

Landskapsstyrelsen har internt utrett olika tänkbara lösningar. 

Landskapsstyrelsen har funnit att följande huvudalternativ 

föreligger: 

Alt.A 

Alt.B 

Utbyggnad av självstyrelsegården med 1. plan på 

kanslihusbyggnaden, ca 1600 m2
• 

(4 delar) 

1. Upphyrning av utrymmen till arbetsförmedlingen och 

yrkesvägledningen, ca 450 m2
• 

2. Nybyggnad av kontorsutrymmen för trafikavdelningen 

på Möckelö. 

3. Upphyrning av kontorsutrymrnen för regionplanebyrån 

och ekonomiska sekretariatet, ca 195 m2
• 

4. Upphyrning av utrymmen för rättshjälpsbyrån 50-70 
rn2. 

Landskapsstyrelsen föreslås utgående från en bedömning om att 
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alternativ A på sikt är förmånligast och mest ändamålsenligt att 

utrymmen nu för en övergångsperiod upphyres för ekonomiska 

sekretariatet och regionplanebyrån och planering för tillbygg

naden inleds. 

Om man inte avser att genomföra en tillbyggnad av självstyrelse

gården bör istället omedelbara förhandlingar inledas om att 

bereda arbetsförmedlingen hyresutryrnmen i ett aktuellt nybygg

nadsprojekt, som troligen färdigställes sommaren 1990. 

Med hänvisning till allmänna motiveringen i ordinarie årsstaten 

konstateras att organisationsformen för trafikavdelningens 

framtida verksamhet inte är direkt beroende av utrymmesfrågan. 

I övrigt föreslås i föreliggande tilläggsbudget bl.a. 

tilläggsanslag för bostadslån 

tilläggsanslag för temporär utvidgning av yrkesutbildningen 

tilläggsanslag för ersättning för skördeskador 

anslag för anskaffning av utgödslingsanordning till 

svinavelsstationen 

utökad bevillningsfullmakt för räntestöd för småtonnage 

tilläggsanslag för reparation och underhåll av färjfästen 

och bryggor. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 2.639.700 mark 

och balanseras i huvudsak med anslag för skattefinansiell 

utjämning. 

I och med detta har hittills under år 1989 budgeterats 

591.208.700 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till första 



Mariehamn den 17 april 1989 

L a n t r å d 

Finanschef 
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tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1989. 

Sune Eriksson 

Dan E Eriksson 



I N K 0 M S T E R 
----------------------------------

Avdelning 12 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

12.22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

12.22.03. Planeringsrådet och planeringsbyrån 

1. Kommunernas andel i regionplane
kostnaderna 

12.27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.27.12. Ålands försöksstations inkomster 

14. 

14. 01. 

6. Inkomst av genbank 

Avdelning 14 

FINANSIERINGSINKOMSTER 

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skatte

finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

2.639.700 

15.000 

4.000 

19.000 

15.000 

15.000 

4.000 

4.000 

2.620 .. 700 

2.620.700 

2.620.700 
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U T G I F T E R 
-------------------------------

Huvudtitel 22 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

22.02. LAGBEREDNINGEN 

22.02.22. Kostnader för utgivning av Ålands lagsam
ling 1988 (R) 

22.03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÄN 

22.03.10. Lokalutgifter (F) 

22.04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRE
TARIATET 

22.04.10. Lokalutgifter (F) 

22.04.21 Utredningar 

Huvudtitel 23 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

23.21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

23.21.67. Räntestöd för lån till produktion av hyres
bostäder och för lån som i stället för bo
stads lån beviljas för anskaffande av ägar
bostad (F) 

23.21.83. Bostadslån (R) 

2 3 . 2 5 . BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

23.25.30. Landskapsandelar enligt landskapslagen om 
brand- och räddningsväsendet (F) 

182.400 

9.000 

9.000 

70.000 

70.000 

103.400 

86.100 

17.300 

1 .. 000.000 

1.000.000 

1. 000. 000 
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Huvudtitel 25 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSAVDELNINGENS FÖRVALT

NINGSOMRÄDE 

Byrån för socialvårdsärenden 

25.04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

25.04.08. Jämställdhetsdelegationen 

Byrån för livsmedelshygien 

25.21. KOMMUNAL MILJÖHÄLSOVÄRD 

25.21.42. Räntestöd för luftvårdsinvesteringar (F) 

Huvudtitel 26 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Allmänna byrån och skolbyrån 

26.12. ÄLANDS HÖGSKOLA 

26.12.21. Undervisningsrnateriel och bibliotek 

26.13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UT
BILDNINGEN 

26.13.27. Temporär utvidgning av yrkesutbildningen 

26.23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

64.000 

10.000 

10.000 

54.000 

54.000 

476 .. 000 

200.000 

200.000 

150.000 

150.000 

21.000 

26.23.80. Lån för grundskolornas anläggningskostnader(R) 21.000 

Museibyrån 

26.29. MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

26.29.24. Publikationsverksarnhet 

50.000 

50.000 
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26.31. ÅLANDS MUSEUM 

26.31.27. Avgiftsbelagd kundtjänst (F) 

26.33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

26.33.15. Underhåll av fornminnesområdet 

Huvudtitel 27 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Allmänna byrån 

27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27.02.63. Understöd för sänkande av småtonnagets 
räntekostnader (R) 

Jordbruksbyrån 

27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 
27.10.22. Lokala fältförsök och demonstrationer 

27.10.54. Ersättningar för skördeskador (R) 

27.11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 
27.11.41. Utgifter för balansering av lantbruks

produktionen 

27.12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

27.12.23. Utgifter för genbank (F) 

27.12.70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

27.13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

27.13.02. Avlöningar - svinavelsstationen (F) 

27.13.71. Anskaffningar - svinavelsstationen (R} 

30.000 

30.000 

25.000 

25.000 

467.300 

206.000 

6.000 

200.000 

20.000 

20.000 

24.000 

4.000 

20.000 

217.300 

67.300 

150.000 



27.20. 

27.20.44. 

27.22. 

27.22.31. 

28. 
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Fiskeribyrån 

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

Stabilisering av inkomsten av fiske och 
främjande av fiskfångsternas användning (F) 

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENV'ÅRD 

Räntestöd för vatten- och avloppsåt
gärder (F) 

Huvudtitel 28 

TRAFIK.AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Allmänna byrån 

450.000 

28.02. VÄGAR 450.000 

28.02.17. Reparation och underhåll av färjfästen och 
bryggor (R) 400.000 

28.02.31. Landskapsunderstöd för underhåll av kommunal-
vägar (F) 50.000 

Utgifternas totalbelopp 

2.639.700 
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12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
========================== 

12.22. LANDSKAPS STYRELSEN 

12.22.03. Planeringsrådet och planeringsbyrån 

12.27. 

1. Kommunernas andel i regionplanekostnaderna 

Bokslut 1988 Budget 1989 
229.643,07 447.000 

Förslag 1989 
15.000 

Med hänvisning till moment 22.03.10 föreslås ytterligare 
15.000 mark upptaget under momentet. Eftersom kommunerna 
inte beretts tillfälle att ta ställning till den förhöjda 
hyresnivån för planeringsbyrån föreslår landskapsstyrelsen 
sålunda att enbart den kostnadsförhöjning som föranleds av 
utökade utrymmen skulle läggas till grund för debiteringen 
av kommunerna. 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.27.12. Ålands försöksstations inkomster 

6. Inkomst av genbank 

Bokslut 1988 Budget 1989 

Undermomentet nytt. 

Förslag 1989 
4.000 

Nordiska Genbanken har donerat ett belopp om 6.000 svenska 
kronor vilket avser ersättning för inventering av klon
arki v. På grund härav föreslås ett anslag om 4.000 mark. 

Se även moment 27.12.23. 



7 - 14.00 

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

14. 01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Bokslut 1988 Budget 1989 
430.000.000,00 499.154.000 

Förslag 1989 
2.620.700 

Föreslås ett tillägg om 2.620.700 mark som balansering av 
denna tilläggsbudget. 
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22. LANDSKAPSSTYRELSEN 
================== 

22.02. LAGBEREDNINGEN 

22.02.22. Kostnader för utgivning av Ålands lagsamling 
1988 (R ) 

22.03. 

Bokslut 1988 Budget 1989 
11.373,56 

Momentet nytt. 

Förslag 1989 
9.000 

Då kostnaderna för utgivande av Ålands lagsamling för 
vilket ändamål i 1988 års årsstat anslogs 240.000 mark, 
stigit till ett något högre belopp än beräknat föreslås 
att ett ytterligare anslag om 9.000 mark beviljas. 

PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÄN 

22.03.10. Lokalutgifter (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
70.000 

22.04. 

16.231,30 18.000 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
tilläggsanslag om 45.000 mark för planeringsbyråns 
tilläggskostnader för hyra av lokaliteter utanför själv
styrelsegården fr.o.m. juni månad samt 25.000 mark för 
diverse kostnader i samband med iordningsställandet av 
lokalen. 

EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

22.04.10. Lokalutgifter (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
86.100 

Momentet nytt. 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
anslag om 61.100 mark för ekonomiska sekretariatets andel 
i hyreskostnaderna för perioden juni-december 1989 samt 
25.000 mark för diverse kostnader i samband med iordnings
ställandet av lokalen. 
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22.04.21. Utredningar 

Bokslut 1988 Budget 1989 
35.095,57 60.000 

22.04 

Förslag 1989 
17.300 

För att täcka kostnaderna för slutförandet av kartlägg
ningen av levnadsvillkoren på Åland föreslås ett till
läggsanslag om 17.300 mark. 

Motsvarande inkomst inflöt under år 1988 då tidigare 
anlitad utredare återbetalade arvode emedan uppdraget ej 
fullgjordes. 
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23.21. 
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KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
===================================== 

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

23.21.67 .. Räntestöd för lån till produktion av hyresbo
städer och för lAn som i stället för bostads
lan beviljas för anskaffande av ägarbostad (F 

Bokslut 1988 Budget 1989 
300.000 

Rubriken ändrad. 

Förslag 1989 

Vid genomgång av ansökningarna om bostadslån för anskaf
fande av ägarbostad samt för produktion av hyreshus har 
framkorrunit svårigheter att bevilja bostadslån i önskvärd 
omfattning för bl.a. egnahemsbyggare. 

För att inom ramen för nurådande ekonomiska ramar utöka 
flexibiliteten föreslås motiveringen till detta moment 
kompletterad så att det blir möjligt att erbjuda ränte
stödslån i stället för bostadslån. Räntegottgörelsen för 
dessa lån som beviljas i stället för bostadslån för 
anskaffande av ägarbostad skulle utgå på samma grunder som 
i riket, vilket skulle innebära en räntekostnad för 
låntagaren om 2 % under de fyra första åren och 5 % under 
de därpå följande fyra åren (Jfr FFS 76, 158 och 159/89). 

23.21.83. Bostadslån (R ) 

23.2~. 

Bokslut 1988 Budget 1989 
13.797.250,00 15.000.000 

Förslag 1989 
1.000.000 

Med beaktande av det stora behovet av anslag för bostads
lån föreslås ett tilläggsanslag om 1.000.000 mark för i 
huvudsak egnahemshus. 

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

23.25.30. Landskapsandelar enligt landskapslagen om 
brand- och räddningsväs~ndet (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 
1.910.204,82 630.000 

Förslag 1989 

Föreslås att anslaget till den del det är avsett för 
anskaffningar även får användas för landskapsunderstöd 
enligt prövning enligt landskapslagens § 38. 



11 - 25.00 

~§: ~IAL= OCH HÄLSOVÄRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-
=========================================== 
NINGSOMRÅDE 
-----------------------

2S. 04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

25.04.08. Jämställdhetsdelegationen 

25. 21. 

Bokslut 1988 Budget 1989 
106.391,18 129.500 

Förslag 1989 
10.000 

För att temporärt ordna de förvaltningsuppgifter som 
tillkommit genom den nya jämställdhetslagen föreslås ett 
tilläggsanslag om 10.000 mark. 

KOMMUNAL MILJÖHÄLSOVÅRD 

25.21.42. Räntestöd för luftvårdsinvesteringar (F 

Bokslut 1988 Budget 1989 

Momentet nytt. 

Förslag 1989 
54.000 

Ålands Kraf tverksaktiebolag har investerat i en anläggning 
för rökgasrening. Enligt LL om vissa räntestödslån som 
beviljas av kreditinrättning kan för luftvårdsinveste
ringar beviljas räntestödslån. Föreslås att av de krediter 
bolaget upptagit för att genomföra investeringar skulle få 
godkännas krediter om högst 1.350.000 mark som ränte
stödsberättigande. 

Räntegottgörelsens belopp föreslås under de fyra första 
låneåren vara 4 procentenheter och under låneåren 5-8 2 
procentenheter. 

Föreslås ett anslag om 54.000 mark under momentet. 
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ij'.ffjit~IN~~A~LNlNG~S rBRVALTNINGSOt.m.ADE 

ÅLANDS HÖGSKOLA 

26.12.21. Undervisningsmateriel och bibliotek 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
200.000 

26.13. 

40.216,53 48.000 

För inköp av ett referensbibliotek till Ålands högskola 
föreslås ett anslag om 200.000 mark. 

YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD
NINGEN 

26.13.27. Temporär utvidgning av yrkesutbildningen 

Bokslut 1988 Budget 1989 
815.447,14 1.010.000 

Förslag 1989 
150.000 

Personalsituationen vid landskapets vårdinrättningar 
tenderar att utvecklas i negativ riktning. 

Utbildningen vid Ålands yrkesskola omfattar idag en 
femterminers utbildning av primärskötare. De första åtta 
dimitteras i decerr~er 1989 och följande klass i december 
1990. 

Planeringen av primärskötarutbildningen har tagit sikte på 
en extra intagning vårterminen 1990, vilket skulle ge tid 
att lösa utrymmes-, lärar- och praktikfrågorna i samband 
med en extra klass utöver den ordinarie utbildningen. Den 
ordinarie utbildningen omfattar dels ett basår och dels en 
specialiseringslinje om 3 terminer, medan den extra 
klassen, som vänder sig främst till något äldre elever med 
arbetslivserfarenhet, skulle omfatta 3 terminer. 

För att i rådande arbetsmarknadsläge möjliggöra en 
eventuell tidigareläggning av kursen så att intagning 
skulle ske redan hösten 1989 föreslås ett tilläggsanslag 
om 150.000 mark under momentet. 



13 - 26.23 

26.23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

26.23.80. Lån för grundskolornas anläggningskostnader (R ) 

26.29. 

Bokslut 1988 Budget 1989 

Momentet nytt. 

Förslag 1989 
21.000 

Med beaktande av att normalpriset för vissa tidigare 
projekt har höjts i enlighet med motiveringen under moment 
26.23.32 i ordinarie årsstaten erfordras för att möjlig
göra utbetalning av amorteringslån utgående från den 
förhöjda normalprisnivån för de aktuella projektet ett 
anslag om 21.000 mark. 

MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

26.29.24. Publikationsverksamhet 

26.31. 

Bokslut 1988 Budget 1989 

Momentet nytt. 

Förslag 1989 
50.000 

Landskapsstyrelsen har beslutat att av Ålands folkminnes
f örbund mottaga årsboken Åländsk Odling och att museibyrån 
därmed övertar arbetet med boken. 

För tryckningskostnader, kostnader för ritningar, kartor, 
foton m.m. föreslås ett anslag om 50.000 mark. 

Inkomsterna av bokens försäljning kommer att gottskrivas 
moment 12.26.20.3. 

ÅLANDS MUSEUM 

26.31.27. Avgiftsbelagd kundtjänst (F 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
30.000 19.644,16 55.000 

Då de beräknade kostnaderna för den engelskspråkiga 
museikatalogen stiger till totalt drygt 95.000 mark, 
d.v.s. till ett betydligt högre belopp än tidigare 
kalkylerats, föreslås under momentet ett tilläggsanslag om 
30.000 mark. 
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KASTELHOLMS FORNMINNESOMRADE 

26.33.15. Underhåll av fornminnesområdet 

Bokslut 1988 Budget 1989 
45.417,17 55.000 

Förslag 1989 
25.000 

För att sköta städningen av Jan Karlsgårds-området under 
sommaren föreslås ett tilläggsanslag om 25.000 mark. 



15 - 27.00 

====================================== 

27.02. NÄR1NGSLIVETS FRÄMJANDE 

27.02.63. Understöd för sänkande av småtonnagets ränte
kostnader (R ) 

27.10. 

Bokslut 1988 Budget 1989 
5.968.352,00 16.000.000 

Förslag 1989 

Landskapsstyrelsen har i årsstaterna för 1988 och 1989 
upptagit sammanlagt 280 miljoner mark som till räntestöd 
berättigade krediter för anskaffning av sju fartyg. I 
riksbudgeten har under motsvarande period upptagits en 
bevillningsfullmakt på sammanlagt 335 miljoner mark. 

För att möjliggöra ytterligare åländska nybeställningar av 
småtonnage föreslås att under år 1989 får godkännas 
ytterligare krediter för 55 miljoner mark eller sammanlagt 
ett högsta belopp om totalt 155 miljoner mark under 
budgetåret. 

För utbetalning av räntestöd under år 1989 beräknas de 
budgeterade beloppet om 16.000.000 mark vara tillräckligt. 

Landskapets totala kostnad utgående från tidigare totala 
bevillningsfullmakt har uppskattats till ca 20.000.000 
mark år 1990 och ca 22.000.000 mark år 1991. Därefter 
avtar årskostnaden för räntestödet successivt. Det totala 
räntestödet för hela tidsperioden uppskattas till ca 
150.000.000 mark, vartill skall läggas kostnaderna för nu 
föreslagen bevillningsfullmakt, uppskattningsvis 
30.000.000 mark. 

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

27.10.22. Lokala fältförsök och demonstrationer 

Bokslut 1988 Budget 1989 
3.000,00 3.000 

Förslag 1989 
6.000 

Många gamla ladugårdar har bristfälliga gödselanlägg
ningar. För att i dessa genomföra försök med inblandning 
av torv eller riven halm föreslås ett anslag om 6.000 
mark, som främst skulle användas som stöd för material
kostnader. 
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27.10.54. Ersättningar för skördeskador (R ) 

27.11. 

Bokslut 1988 Budget 1989 
766.590,50 150.000 

Förslag 1989 
200.000 

Väderleksförhållandena sommaren 1988 gav upphov till 
omfattande skador på potatis- och ärtodlingar. Enligt 
landskapsstyrelsens beräkningar kan skadorna värderas till 
drygt 340.000 mark. Med anledning härav föreslås ett 
tilläggsanslag under momentet om 200.000 mark. 

ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27.11.41. Utgifter för balansering av lantbruksproduk
tionen 

27.12. 

Bokslut 1988 Budget 1989 
810.284,50 1.953.000 

Förslag 1989 
20.000 

Föreslås att produktionsavtal angående utsädesodling av 
ärter skulle få ingås i landskapet på enahanda grunder som 
i riket (Jfr FFS 220/89). Produktionspremierna för ärter 
beräknas uppgå till totalt 20.000 mark. 

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

27.12.23. Utgifter för genbank (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
4.000 

Momentet nytt. 

För kostnader för inventering av klonarkiv vid den s.k. 
genbanken föreslås ett anslag om 4.000 mark. 

Motsvarande inkomst har upptagits under undermoment 
12.27.12.6. 

27.12.70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

Bokslut 1988 Budget 1989 
87.440,85 100.000 

Förslag 1989 
20.000 

Föreslås ett anslag om 20.000 mark för anskaffande av en 
flamkastare för att utveckla alternativodlingen i 
landskapet. 



17 - 27.13 

27.13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

27.13.02. Avlöningar - svinavelsstationen (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 

Momentet nytt. 

Dispositionsplan: 
Grundlön 
Ålderstillägg 
Dyrortstillägg 
Sernesterpenningar- och ersätt
ningar 
Lönejustering 

Förslag 1989 
67.300 

46.865 
5.236 
4.221 

4.828 
6.150 

67.300 

Föreslås att vid svinavelsstationen inrättas en tjänst som 
föreståndare i löneklass A 18 fr.o.m. 1.6.1989. 

Föreslås därtill att av det under undermoment 27.13.27.01 
upptagna anslaget skulle få användas för att avlöna en bi
trädande föreståndare i löneklass A 15. Förslaget innebär 
att inga svinskötare skulle anställas efter 1.6. varför 
det totala personalantalet budgetmässigt minskar från 3 
till 2 och således innebär en besparing av löneutgifter. 
Se även moment 27.13.71. 

27.13.71. ~nskaffningar - svinavelsstationen (R ) 

27.20. 

Bokslut 1988 Budget 1989 

Momentet nytt. 

Förslag 1989 
150.000 

För att möjliggöra skötsel av svinavelsstationen med så 
liten personal som möjligt föreslås ett anslag om 150.000 
mark för anskaffande och installation av en automatisk 
utfodringsanläggning (se moment 27.13.02). Då utfodringen 
med hjälp av anläggningen kan bli mer exakt kan man även 
göra inbesparingar av foderkostnader. Anläggningen möjlig
gör även att hemmaproducerat foder utnyttjas i högre grad. 

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

27.20.44. Stabilisering av inkomsten av fiske och främ
jande av fiskfångsternas användning (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 
4.925.476,45 5.700.000 

Förslag 1989 

Enligt ett statsrådsbeslut (FFS 295/89) är under tids
perioden 16.4-15.7.1989 minimipriset 40 p/kg och rikt
priset 90 p/kg för saluförd foderströmming. Detta innebär 
att prisstödet utgår med 50 p/kg. 



27.20 

27.22. 

18 -

Då ett stöd med denna utformning i landskapet skulle kunna 
leda till ett överstort foderf iske under våren och för
sommaren föreslår landskapsstyrelsen (med avvikelse från 
nu gällande budgetmotivering) efter kontakter med fiska
renas och f iskeindustrins representanter att ett något 
avvikande stödsystem tillämpas i landskapet. Det före
slagna utbetalningssystemet är uppgjort för att stimulera 
fisket av industriråvara för att främja en jämn tillgång 
till inhemsk råvara under hela året för f iskförädlings
industrin samt för att främja en jämnare sysselsättning 
för f iskarena. 

För fångster under perioden 1.1-31.3.1989 skulle enligt 
förslaget ett prisstöd om 20 p/kg för maximalt 41 ton 
foderströmming per båt och månad utbetalas. Det totala 
prisstödet skulle högst få uppgå till 200.000 mark för 
denna period. 

För fångster under perioden 1.4-30.6.1989 skulle ett 
prisstöd om 15 p/kg för maximalt 68 ton per båt och månad 
utgå. Det totala stödet för foderströmming skulle för 
denna period få uppgå till högst 620.000 mark. 

För fångster under perioden 1.9-31.12.1989 skulle 
utbetalas ett prisstöd vars storlek landskapsstyrelsen 
fastställer då det totala prisstödet i riket för foder
strömming är känt. 

I övrigt föreslås ingen förändring av budgetmotiveringen. 

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

27.22.31. Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
97.979,30 180.000 

Föreslås att landskapsstyrelsen befullmäktigas att bevilja 
ytterligare 200.000 mark i nya räntestödslån. 

Den utökade bevillningsfullmakten medför inget behov av 
tilläggsanslag under detta år. 



19 - 28.00 

2i, TRAVIKAVDELNINGENS FBRVALTNINGSOMRÄDE 
===================================== 

28.02. VÄGAR 

28.02.17. Reparation och underhåll av färjfästen och 
bryggor (R ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 
363.314,07 620.000 

Förslag 1989 
400.000 

Då den befintliga betongdykdalben vid Degerby färjfäste i 
Föglö varit underdimensionerad i förhållande till den 
färja som trafikerat fästet har den utsatts för stort 
slitage varför den nu måste förnyas. Kostnaderna för detta 
beräknas till 400.000 mark, vilket belopp föreslås som 
tilläggsanslag under momentet. 

28.02.31. Landskapsunderstöd för underhåll av kommunal
vägar (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 
952.968,30 1.030.000 

Förslag 1989 
50.000 

För att möjliggöra utbetalning av stöd för kostnaderna 
under år 1988 för en färjförare Hällö-Isaksö föreslås ett 
tilläggsanslag om 50.000 mark. 


