
1988-89 Ls framst. nr 48 - II tb 1989 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

till andra tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland 

under år 1989. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till andra tillägg till ordinarie årsstaten för landska

pet Åland under år 1989. 

I föreliggande tilläggsbudget föreslås bl.a. 

anslag för anläggande av halkövningsbana 
- tilläggsanslag för grundreparationer i Ålands turisthotell 
- tilläggsanslag för bidrag för hyresbostäder till bostadslösa 
- tilläggsanslag för bostadsbidrag 
- tilläggsanslag för flyktingvård 
- tilläggsanslag för landskapsandel till kommunerna för folk 

hälsoarbetets driftskostnader 
- anslag för grundförbättringar i Ålands Sjöfartsläroverk 
- tilläggsanslag för sysselsättningsutbildning 
- tilläggsanslag för landskapsandel för grundskolans driftsut 

gifter 
- tilläggsanslag för främjande av arbetskraftens regionala 

rörlighet. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 8.078.000 mark 

och balanseras med anslag för skattefinansiell utjämning. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1989 budgeterats 

599.630.600 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till andra tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet Åland 

under år 1989. 

Mariehamn den 15 september 1989 

L a n t r å d Sune Eriksson 

Finanschef Dan E Eriksson 



14. 01. 

14.01.03 

I N K 0 M S T E R 

Avdelning 14 

FINANSIERINGS INKOMSTER 

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

8.078.000 

8.078.000 

8.078.000 

8.078.000 



22. 

22.05. 

22.05.22 

23. 

23.09. 

23.09.77 
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Huvudtitel 22 

LANDSKAPS STYRELSEN 

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Organisationsutveckling 

Huvudtitel 23 

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Allmänna byrån 

MOTORFORDONSBYRÅN 

Anläggande av halkövningsbana (R) 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

23.21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

23.21.31 Bidrag för hyresbostäder till bostadslösa (R) 

23.23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

23.23.74 Grundreparationer (R) 

25. 

25.01. 

25. 01. 20 

25.04. 

25.04.50 

Huvudtitel 25 

SOCIAL- OCH HÄLSOV.ÄRDSAVDELNINGENS FÖRVALT
NINGSOMRÄDE 

CENTRALFÖRVALTNING 

Resor (F) 

Byrån för socialvårdsärenden 

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Bostadsbidrag (F) 

50.000 

50.000 

50.000 

200.000 

200.000 

137.000 

137.000 

4.200.000 

4.200.000 

2.977.000 

15.000 

15.000 

250.000 

250.000 



25.08. 

25.08.30 

25.14. 

25.14.34 

26. 
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FLYKTINGVÄRD 

Flyktingvård 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

FOLKHÄLSOARBETET 

Landskapsandel till kommunerna för folkhälso
arbetets driftskostnader (F) 

Huvudtitel 26 

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Allmänna byrån och skolbyrån 

26.04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

26.04.13 Byggnadens underhåll 

26.04.74 Grundförbättringar (R) 

26.05. ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK 

26.05.19 Annons- och tryckningskostnader (F) 

26.13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILDNINGEN 

26.13.25 Sysselsättningsutbildning (F) 

26.23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

26.23.30 Landskapsandel för grundskolornas drifts
utgifter (F) 

26.27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27.54 Understöd åt Föreningen Norden 

i.:iusiebyrån 

26.29. MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

26.29.29 övriga konsumtionsutgif ter 

212.000 

212.000 

2.500.000 

2.500.000 

384.000 

150.000 

25.000 

125.000 

8.000 

8.000 

100.000 

100.000 

102.000 

102.000 

9.000 

9.000 

15.000 

15.000 
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27.06. 

27.06.22 

28. 

28.02. 

28.02.31 
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Huvudtitel 27 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Allmänna byrån 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Främjande av arbetskraftens regionala rörlighet 

Huvudtitel 28 

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRJ.\DE 

Allmänna byrån 

VÄGAR 

Landskapsunderstöd för underhåll av kommunal
vägar (F) 

Utgifternas totalbelopp 

8.078.000 

130 .. 000 

130.000 

130.000 



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 
8.078.000 

Föreslås ett tillägg om 8.078.000 mark som balansering av 
denna tilläggsbudget. 



22.00 6 -

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 
------------------___________ ..,,.,,,_...., ___ _ 

22.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

22.05.22. Organisationsutveckling 

Bokslut 1988 Budget 1989 
102.222,13 

Momentet nytt. 

Förslag 1989 
50.000 

I tilläggsbudget för år 1988 upptogs ett anslag om 400.000 
mark för organisationsutveckling. Av detta anslag återstod 
inte fullt 300.000 mark för huvudprojektet, som genomförs 
under år 1989. 

Huvudprojektet består i huvudsak av att utveckla en 
organisationsstruktur för ledningen av förvaltningen och 
miljövården. 

Landskapsstyrelsen har tillsammans med konsulterna 
konstaterat att en viss utvidgning av huvudprojektet i 
jämförelse med den ursprungliga pla.nen är ända.målsenlig, 
bl.a. med tanke på utvecklandet av personaladministra
tionen, varför ett tillägg om 50.000 mark till tidigare 
beviljade anslag föreslås. 

Frågan om ytterligare konsultstöd för utvecklande av 
planeringsprocessen och museibyråns organisation kommer 
att underställas budgetbehandling i samband med förslaget 
till ordinarie budget för år 1990. 



7 - 23.00 

23, KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
===================================== 

23.09. MOTORFORDONSBYRÅN 

23.09.77. Anläggande av halkövninS!§>bana (R ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
200.000 

23.21. 

Momentet nytt. 

I 1989 års ordinarie årsstat har under moment 23.09.11 
redogjorts för den tilltänkta halkövningsbanan, dess 
anläggande och finansiering. 

Vid detaljplaneringen och uppgörandet av den konkreta 
byggnadsbeskrivningen har dessvärre framkommit att kost
naderna kommer att stiga till ca 800.000 mark mot beräk
nade 600.000 mark, bl.a. beroende på höjda krav. Således 
kommer den av Ålands ömsesidiga Försäkringsbolag utlovade 
finansieringen om 1 miljon mark att överskridas med ca 
200.000 mark, varvid beaktats att markinköpen betingar ca 
400.000 mark. 

Med beaktande av ovanstående, försäkringsbolagets fördel
aktiga erbjudande och nödvändigheten av en halkövningsbana 
föreslås ett anslag om 200.000 mark för att möjliggöra 
banans färdigställande. 

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

23.21.31. Bidrag för hyresbostäder till bostadslösa (R ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 
200.000 

Förslag 1989 
137.000 

Enligt statsrådets beslut om understöd för förbättrande av 
bostadsförhållandena för bostadslösa och flyktingar ut
givet i Helsingfors den 11 maj 1989 är beloppet av 
anskaf fningsunderstödet högst 40 % av anskaffningskost
naderna. 

Av Mariehamns stad ägda Ab Stadsbostäder har 1989 anskaf
fat 2 st aktielägenheter för att tillgodose bostadsbehovet 
för under året inflyttade flyktingar. Anskaffningskostna
den för aktielägenheterna uppgår till 1.030.000 mark, 
vilket berättigar till ett bidrag om högst 412.000 mark. 
Med beaktande av tidigare budgeterade medel föreslås ett 
tillägg om 137.000 mark. 



23.23 8 -

23.23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

23.23.74. Grundreparationer (R 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
4.200.000 503.106,17 4.690.000 

I andra tillägget till ordinarie årsstaten för år 1988 
upptogs ett anslag om 4.690.000 mark och i 1989 års 
ordinarie årsstat likaså 4.690.000 mark eller sammanlagt 
9.380.000 mark för renovering av hotellrummen och 
korridorer i Ålands turisthotell (hotell Arkipelag). 

Landskapsstyrelsen inbegärde vid årsskiftet 1988-1989 in 
anbud för avsett arbete. Anbuden översteg då de budgete
rade medlen med ca 3.000.000 mark. Landskapsstyrelsen 
beslöt, med beaktande av detta och läget inom byggnads
sektorn, att skjuta fram projektet till hösten 1989. 

Under våren 1989 renoverades ett "provrwn" för att få 
erfarenheter av renoveringen och de planerade lösningarna. 
Efter att "provrummet" utvärderats och vissa förenklingar 
och förbättringar gjorts bjöds arbetet ut för ny anbuds
givning. 

Nu inkomna anbud uppgår till sanunanlagt ca 12.300.000 
mark. Därtill kommer kostnader för konsulter och kontrol
lanter under byggtiden ca 130.000 mark och oförutsedda 
utgifter ca 100.000 mark, varför den totala kostnaden 
stiger till 12.530.000 mark. Då av de tidigare budgeterade 
medlen återstår ca 8.830.000 mark erfordras för detta 
projekt ett tilläggsanslag om 3.700.000 mark. 

Hotell Arkipelag Ab har anhållit om att hotellets telefon
växel skulle bytas ut. Landskapsstyrelsen har konstaterat 
att tel~fonväxeln är omodern och uttjänt. Växelns begräns
ningar visar sig framför allt då moderna hotellfunktioner 
såsom väckning, fakturering m.m. skall installeras. 
Landskapsstyrelsen har meddelat hotell Arkipelag Ab att 
man anser det ändamålsenligt att byta ut den gamla växeln, 
att bolaget i första hand bekostar detta, och att landska
pet under förutsättning att landstinget beviljar medel 
senare inlöser densamma. Bolaget som gjort anskaffningen 
anhåller nu om att landskapet inlöser denna. Landska9s
styrelsen anser att det utgående från hyreskontraktet 
ankonuner på fastighetsägaren att stå för denna kostnad och 
föreslår därför ett anslag om 500.000 mark för anskaffande 
av ny telefonväxel till Ålands Turisthotell. 

Då de åtgärder som nu föreslås till stor del är av stan
dardhöjande karaktär avser landskapsstyrelsen föreslå en 
förändring av hyreskontraktet så att hyresnivån höjs med 
minst 500.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås under momentet 
ett tillägg om totalt 4.200.000 mark. 



9 - 25.00 

2~, SOCIAL· OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-
===============~=========================== 
NINGSOMRÅDE 
----------------------

25.01. CENTRALFÖRVALTNING 

25.01.20. Resor (F ) 

25.04. 

Bokslut 1988 Budget 1989 
41.860,09 43.000 

Förslag 1989 
15.000 

Förslaget om tilläggsanslag föranleds av ökat behov av 
deltagande i det nordiska samarbetet, bl.a. bör landskaps
veterinären delta i ämbetsmannakommittens för livsmedels
frågor arbete. Denna kommitte behandlar förutom annat 
förenhetligandet av livsmedelslagstiftningen i de nordiska 
länderna och öppnandet av gränserna för livsmedelsimport 
och -export. 

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

25.04.50. Bostadsbidrag (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 
2.485.801,20 2.750.000 

Förslag 1989 
250.000 

25.08. 

På grund av att inkomstskalor för bostadsbidraget juste
rats, att även studerande par fr.o.m. innevarande år är 
berättigade till bidrag samt hyresjusteringar erfordras 
under momentet ett tillägg om 250.000 mark. 

FLYKTINGVÅRD 

25.08.30. Flyktingvård 

Bokslut 1988 Budget 1989 
200.000 

Förslag 1989 
212.000 

Vid uppgörande av budgetförslaget för år 1989 förelåg inte 
uppgifter om tidpunkt, antal flyktingar och program för 
det åländska flyktingmottagandet varför anslaget inte 
kunde baseras på konkreta kostnadsberäkningar. Då sådana 
nu kan uppgöras utgående från rådande omständigheter 
konstateras att landskapets kostnader för flyktingvård 
under år 1989 beräknas till 412.000 mark. Beloppet består 
av kostnader för utkomstskydd, socialservice, flykting
mottagning samt introduktions- och språkundervisning. Se 
även moment 23.21.31 och moment 26.23.30. 
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25.14. FOLKHÄLSO ARBETET 

25.14.34. Landskapsandel till kommunerna för folkhälso
arbetets driftskostnader (F 

Bokslut 1988 Budget 1989 
18.300.000,00 18.800.000 

Förslag 1989 
2.500.000 

För utbetalning av slutrat för 1988 års andel samt saken
liga förskott på 1989 års andel erfordras under momentet 
ett tillägg om 2.500.000 mark. 



11 - 26.00 

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

26.04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

26.04.13. Byggnadens underhåll 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
25.000 13.612,85 30.000 

För att täcka kostnader för iordningställande av utrymmen 
för Ålands högskola föreslås ett anslag om 25.000 mark. 

26.04.74. Grundförbättringar (R ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 
8.656,65 

Förslag 1989 
125.000 

26.05. 

Momentet nytt. 

Då arbeten med fjärrvärmenätet nu utförs i skolans närhet 
föreslås ett anslag om 125.000 mark för anslutning av 
skolan till detta. 

ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK 

26.05.19. Annons- och tryckningskostnader (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
8.000 

26.13. 

46.000,00 50.000 

Till följd av extra annonsering för att besätta lediga 
studieplatser på linjen för fartygsmaskin- och kraft
verksteknik föreslås ett tilläggsanslag om 8.000 mark. 

YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD
NINGEN 

26.13.25. Sysselsättni~ng (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
100.000 704.187,06 570.000 

För att fylla ett ökat behov på arbetsmarknaden föreslås 
att ytterligare en sysselsättningskurs för murare genom
förs med start under hösten. Kostnaderna för kursen 
beräknas totalt till ca 380.000 mark. För utgifter under 
höstterminen föreslås med anledning av detta ett tilläggs
anslag om 100.000 mark. 
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26.23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

26.23.30. Landskapsandel för gru119skolornas driftsut
gifter (F ) 

26.27. 

Bokslut 1988 Budget 1989 
38.035.314,25 39.000.000 

Förslag 1989 
102.000 

För ersättande av de kostnader som anordnandet av grund
skolundervisning för flyktingar i första skedet åsamkar 
kommuner föreslås ett anslag om 102.000 mark. Ersätt
ningen föreslås utgå med 25.500 mark per elev i enlighet 
med i riket gällande statsrådsbeslut (Jfr FFS 600/88). 

ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27.54. Understöd åt Föreningen Norden 

26.29. 

Bokslut 1988 Budget 1989 
47.000,00 47.000 

Förslag 1989 
9.000 

På grund av svårigheterna att uppbringa hyresrum och 
därmed sammanhängande höga hyresnivå i Mariehamn har 
Föreningen Norden subventionerat nordjobbarnas hyres
kostnader. Främst på grund härav föreslås ett tillägg om 
9.000 mark till tidigare budgeterade 15.000 mark för 
Nordjobb-verksamheten. 

MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

26.29.29. övriga konsumtionsutgifter 

Bokslut 1988 Budget 1989 
49.910,69 60.000 

Förslag 1989 
15.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 15.000 mark främst till 
följd av oförutsedda kostnader för en bilreparation. 



13 - 27.00 

27a NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
========-============================== 

27.06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

27.06.22. Främjande av arbetskraftens regionala rörlig
het 

Bokslut 1988 Budget 1989 
85.815,10 110.000 

Förslag 1989 
130.000 

Då kostnaderna för bidrag för återf lyttande personers 
flyttkostnader väsentligt överstigit de beräknade föreslås 
ett tilläggsanslag om 130.000 mark. 



28.00 

28.02. 

14 -

~FIKAVDIU'fINGWtlS JÖRVALTNINGSOMRÅDE 

VÄGAR 

28.02.31. Landskapsunderstöd för underhåll av kommunal
vägar (F ) 

Bokslut 1988 Budget 1989 Förslag 1989 
952.968,30 1.030.000 

Föreslås att fullmakten att godkänna kommunala budgeter 
för underhållsåtgärder under år 1989 skulle utökas med 
30.000 mark för att möjliggöra stöd för en färjförare för 
trafiken över Ängösund. 


