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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet Åland 

under år 1979. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till tredje tilläggsbudget. 

I denna tilläggsbudget föreslås bl.a. 

- rätt för landskapsstyrelsen att utnyttja reserverade medel för 

inköp av jordområden för anskaffning av kompletteringsmark för 

Ålands lantmannaskola och skollägenheten Jomala gård 

- anslag för vissa utgifter enligt sjömanslagen 

- anslag för hissanordning för handikappade vid Ålands lyceum 

- anslag för inköp och restaurering av fastighet i Enklinge, Kumlinge 

- ändrad motivering till anslag för Åva färjfäste. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 1.502.500 mark och 

balanseras nästan uteslutande med anslag för skattefinansiell utjäm-

ning. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till tillägg till ordinarie års

sta ten för landskapet Åland under år 1979 

samt bemyndiga landskapsstyrelsen att upp

taga för budgetens förverkligande erfor

derliga lån. 

Mariehamn, den 23 augusti 1979. 

L a n t r å d 

Finanschef 
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I N K 0 M S T E R ================= 

Avdelning 12. 

~~~=~~~~~gr~~=~~=~~~~~~~=~~r~~ 
22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

01. Landskapsstyrelsen, diverse inkomster 

Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER ========================== 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 

03. Förskott på statsanslag för skatte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

1.502.500 

UTGIFTER =============== 

Huvudtitel 21. 

~~~=~~~~gr~~~~r 
03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

22. Expertutlåtanden 
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01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 
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04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

20. Resor (f) 

21. Utredningar 

Huvudtitel 2J. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

62. Räntestöd för värmeanläggningsinveste
ringslån (f) 

2J. ÅLANDS TURISTHOTELL 

74. Ombyggnad i restaurangen (r) 

Huvudtitel 24. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

22. Kostnader för ADB-behandling (f) 

OJ. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

19. Annonser och tryckningskostnader (f) 

88. Inköp av jordområden (r) 

Huvudtitel 25. 

NINGSOMRÅDE =========== 
Byrån för socialvårdsärenden 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

JO. Landskapsandel och -understöd för hemvårds
verksamhet (f) 

52. Landskapets andel av vissa utgifter enligt 
sjömanslagen (f) 
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Huvudtitel 26. 

Allmänna byrån och skolbyrån 

OJ. ÅLANDS LYCEUM 

75. Installering av hissartordning för handi
kappade (r) 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

74. Anslutning till fjärrvärmesystem (r) 

Museibyrån 

JO. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

74. Inköp och restaurering av fastighet i 
Enklinge 

Huvudtitel 27. 

Allmänna byrån 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

41. Extra sysselsättningsstöd till företag (f) 

61. Landskapsunderstöd för lindrande av arbets
lösheten (f) 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

24. Arbetskraftsundersökning 

Jordbruks byrån 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

44. Främjande av jordbruket samt häst- och 
boskaps skötseln 

53. Landskapsunderstöd för bekämpning av hus
bocken och för främjande av bostadsbebyg
gelsen i av husbocken utsatta trakter (f) 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 
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Huvudtitel 28. 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
Allmänna byrån 

02. VÄGAR 

78. Vägbyggnads- och vägförbättrings
arbeten i skärgården (r) 

2. Färjfästen och bryggor 

Utgifternas totalbelopp 

1.502.500 
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I N K 0 M S T E R ================= 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

Landskapsstyrelsen, diverse inkomster. (Momentet nytt) 

5.000 ( - ) 

Tillägget avser hyresvederlag för lantrådsbostaden. 

(Jämför moment 22.01.29) 

UTGIFTER =============== 

21 • LANDSTINGET =============== 
OJ. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

Expertutlåtanden. 

12.000 (2.000) 

För att möjliggöra för landstingets utskott att an

lita utomstående sakkunniga bl.a. för självstyrelse

lagsrevisionen föreslås ett tillägg om 12.000 mark. 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

13.000 (22.000) 

Tillägget föranleds av att arealen av den bostad 

lantrådet från 1 januari 1979 disponerar som tjänste

bostad är större än den tidigare lantrådsbostaden. 

Därjämte ändras redovisningen så att hyresvederlaget 

för nämnda tjänstebostad föres på ett särskilt in

komstmoment, vilket ökar bruttoutgiften. Vidare be

räknas underhållskostnaderna på landskapsstyrelsens 

bil ÅL 1 stiga under år 1979 • 
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04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

Resor (f). 

3.000 ( 7. 000) ' 

Genom utökad verksamhet under år 1979 blir ett till

lägg om 3.000 mark erforderligt för att möjliggöra 

resor i önskad utsträckning. 

Utredningar. 

40.000 (55.000) 

Genom intensifierad verksamhet under år 1979 kommer 

årets anslag icke att förslå för det fortsatta utred

ningsarbetet. För särskilda utredningar bl.a. regio

nalräkenskaperna erfordras ett tillägg om 40.000 mark. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTIONEN 

Räntestöd för värmeanläggningsinvesteringslån (f). 

(6.ooo) 

Landskapsstyrelsen föreslår att till dess landskaps

lag om rubricerat räntestöd stiftats, räntestöd skulle 

få beviljas enligt de grunder och villkor som gäller 

för motsvarande stöd enligt rikets lag. 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

Ombyggnad i restaurangen (r). (Rubriken ändrad) 

(1.500.000) 

Då arbetena med ombyggnaden kommer att beröra även år 

1980 föreslås anslaget ändrat till reservationsanslag. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

Kostnader för ADB-behandling (f). (Rubriken ändrad) 

40.000 (90.000) 

På grund av högre behandlingskostnader per enhet för 

löner, ökat antal löneutbetalningar, ökade kostnader 

för programmering och underhåll erfordras under år 1979 

I I 
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I 
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ett tillägg om 40.000 mark. 

Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag. 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

Annonser och tryckningskostnader (f). 

50.000 (70.000) 

Under år 1979 har en nytryckning av stämpelskatte

biljetter måst ske. Då den tidigare tillverkaren 

upphört med sin verksamhet har nytrycket denna gång 

skett hos statens sedeltryckeri. Kostnaderna har där

vid stigit på grund av att nya kokiller erfordrats. 

Därjämte har annons- och tryckningskostnaderna i öv

rigt stigit på grund av kostnadsstegringar och tryck

ning av betänkanden. 

På momentet föreslås ett tillägg om 50.000 mark. 

Inköp av jordområden (r). 

( - ) 
Föreslås att tidigare reserverade anslag för inköp av 

jordområden även skulle få användas för inköp av komp

letteringsmark för Ålands lantmannaskola och skollägen~ 

heten Jomala gård. 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-==================================================== 
OMRÅDE ------------

Byrån för socialvårdsärenden 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Landskapsandel och -understöd för hemvårdsverksamhet (f). 

(460.000) 

Föreslås att landskapsandel från och med den 1 sep

tember 1979 skulle utgå för 1 ledande kommunal hemvår

dare i Mariehamn. 
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Landskapets andel av vissa utgifter enligt s,iömans

lagen (f). (Momentet nytt) 

150.000 ( - ) 

Enligt 52, 54 och 81 §§ rikets sjömanslag (FFS 423/78) 

erhåller sjömännen under vissa förutsättningar fria 

hemresor och ersättning för sjukvårds- och begrav

ningskostnader. Då en landskapslag (ÅFS 42/79) om 

tillämpning av sjömanslagen trätt i kraft den 1 juli 

1979 ankommer det på landskapet att till arbetsgivar

na utge de lagstadgade ersättningar för nämnda utgif

ter, som hänför sig till tiden fr.o.m. 1 juli 1979 

och som tidigare betalats av staten. 

För ändamålet föreslås ett tillägg om 150.000 mark. 

Allmänna byrån och skolbyrån 

03. ÅLANDS LYCEUM 

Installering av hissanordning för handikappade (r). 

(Momentet nytt) 

127.000 ( - ) 

Under pågående läsår studerar i lyceet en handikappad 

elev. För att underlätta förflyttningen av handikap

pade inom skolan föreslås installering av två s.k. 

monolifter. Kostnaderna för dessa beräknas till 127.000 

mark. 

De föreslagna hissanordningarna har av byggnads- och 

brandskyddsbyråns byggmästare studerats i funktion i 

Sverige och befunnits ändamålsenliga. 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

Anslutning till fjärrvärmesystem (r). 

42.000 (113.000) 

De beräknade kostnaderna för värmeväxklare till sjö

mansskolan stiger till 102.600 mark mot beräknat 

70.000 mark. Vidare stiger anslutningsavgiften på 

"I 
I 

~ 
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109 
grund av ökat anslutningsflöde från beräknade 43.000 

mark till 52.400 mark. På grund härav erfordras ett 

tillägg om 42.000 mark. 

Museibyrån 

30. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

Inköp och restaurering av fastighet i Enklinge. 

(Momentet nytt) 

83.500 ( - ) 
I enlighet med landstingets hemställan om åtgärder 

att för museala ändamål inlösa Hermas lägenhet i 

Enklinge by i Kumlinge har landskapsstyrelsen utrett 

möjligheterna att förvärva den del av fastigheten som 

det ur kulturhistorisk synpunK:t vore värdefullt att 

bevara. 

L~ndskapsstyrelsen har på ort och ställe studerat om

rådet och byggnaderna och därvid funnit att om bygg

naderna skall kunna bevaras och restaureras måste åt-

gärder vidtagas i brådskande ordning. 

Med hänsyn till vikten av att kunna bevara en unik 

genuin gårdsmiljö, som representerar levnadsförhållan

dena för fiskarbönderna i yttre skärgården, föreslår 

landskapsstyrelsen efter underhandlingar med ägaren 

att ett område om ca 1,5 ha med byggnader och lösöre 

skulle inköpas för 51.000 mark enligt nedanstående 

värdering: 

1. Tomtmark 30.000 mark 

2. Byggnader mark 

3. Inventarier 21.000 mark 

Förvärvet av fastigheten beräknas dra restaurerings

kostnader om sammanlagt 380.000 mark under en femårs

period, varefter kommer sedvanligt årligt underhåll. 

Inköpet förutsätter förutom köpeskillingen 51.000 mark 

ett anslag om 32.500 mark för byggande av skyddstak så

som första omedelbara skyddsåtgärd. 

På grundval av ovanstående föreslår landskapsstyrelsen 

ett anslag på momentet om sammanlagt 83.500 mark. 

11 

I 
I 

J 
i I 

: 

!' 

,'i 

', 

i 
1, 
lj 

'11 
I . 

. I,: 



27.05.41 

27.05.61 

27.06.24 

- 11 -

110 

Allmänna byrån 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

Extra sysselsättningsstöd till företag (f). 

140.000 ( -; tb 100.000) 

För finansiering av beviljat extra sysselsättnings

stöd som sker enligt de grunder som angavs i land

skapsstyrelsens framställning med förslag till andra 

tillägg för år 1979 erfordras ett tillägg om 140.000 

mark. 

Landskapsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (f). 

750.000 (1.000.000) 

Finansieringen av sysselsättningsstöd för bl.a. Marie

hamns stads reningsverk erfordrar under år 1979 ett 

tillägg om 750.000 mark. 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Arbetskraftsundersökning. (Momentet nytt) 

5.000 ( - ) 

För att möjliggöra en arbetskraftsundersökning för åren 

1970-1978 rörande de faktorer som påverkat emigrationen 

från landskapet för ungdomar i åldern 16-24 år och för 

att om möjligt eliminera dessa faktorer och planera 

arbetskraftspolitiken på bästa sätt föreslås ett nytt 

moment i denna årsstat. Utredningen skulle utföras av 

en arbetslös högskoleutbildad ålänning, som skulle av

lönas med anslaget för extra ämbetsverksarbetare. Under

sökningen väntas ta en tid av ca 1 år. Kostnaderna för

utom lön beräknas till ca 17.000 mark och förutsätter 

anslag i 1979 års budget om 5.000 mark och i 1980 års 

budget om 12.000 mark. 
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Jordbruks byrån 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

Främjande av jordbruket samt häst- och boskapsskötseln. 

15.000 (85.000) 

På grund av ökad täckdikning i landskapet har ersätt

ningarna till Dräneringscentralen ökat mer än beräk

nat. På grund härav erfordras ett tillägg om 15.000 

mark. 

Landskapsunderstöd för bekämpning av husbocken och 

för främjande av bostadsbebyggelsen i av husbocken 

utsatta trakter (f). 

15.000 (40.000) 

För saneringsåtgärder i Seglinge, där nya husbocks

angrepp konstaterats, erfordras ett tillägg om 15.000 

mark. 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 

17.000 (94.300) 

I årsstaten för år 1979 upptaget anslag för anskaffning 

av en ny skördetröska för försöksodlingarna om 80.000 

mark har på grund av kostnadsstegringar visat sig för 

lågt. På grund härav föreslås ett tillägg om 17.000 

mark. 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
Allmänna byrån 

02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

(4.720.000) 

2. Färjfästen och bryggor. 

I årsstaten för år 1979 föreslog landskapsstyrelsen ett 

anslag om 80.000 mark för förstärkningsarbeten på Åva 

färjfäste, ny klaff och hydraulikutrustning. Anslaget 
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höjdes dock av landstinget med 220.000 mark för att 

möjliggöra en ombyggnad och förbättring av färjfästet. 

Då en större ombyggnad av färjfästet utöver den av 

landskapsstyrelsen föreslagna, som innebar bl.a. an

skaffning av ny klaff och hydraulik, med hänsyn till 

kostnaderna och brukstid inte är ändamålsenlig och 

inte kan utföras med de av Landstinget anvisade medlen, 

föreslår landskapsstyrelsen efter att ingående ha ut

rett frågan att färjfästet bör byggas helt nytt och 

att arbetet skulle påbörjas innevarande höst. Kostna

derna för en nybyggnad belöper sig till 1.150.000 mark. 

Då 300.000 mark budgeterats år 1979 och beloppet täcker 

årets utgifter innebär nybyggnaden att 1980 års budget 

kommer att belastas med 850.000 mark. Därmed kommer en 

viss förskjutning av anslagsfördelningen för vägbygg

nader i regionen att ske. 
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