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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
fjärde tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år
1985.
Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning
med förslag till fjärde tillägg till ordinarie årsstaten för
landskapet Åland för år 1985.
Donation till landskapet.
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har för främjande av trafiksäkerheten donerat 50.000 mark till landskapet.
Landskapsstyrelsen föreslår att de donerade medlen används för
inköp av en fordonsbärande anordning för halksimulering. På
grund härav har under moment 12.23.10 och under moment 23.09.71
upptagits 50.000 mark. Landskapsstyrelsen konstaterar dock att
placeringen av anordningen fortfarande är oklar samt att vissa
kostnader, bl.a. för inköp av en begagnad bil, torde tillkomma.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget inrymmes därtill bl.a.
tilläggsanslag för terapiutgifterna vid Ålands centralsjukhus
tilläggsanslag för landskapsandel till kommunerna för folkhälsoarbetets driftskostnader
tilläggsanslag för landskapsandel till kommunerna för vård
utom landskapet
tilläggsanslag för räntestöd för anskaffning av sjötransportmateriel
tilläggsanslag för mjölktransportunderstöd
tilläggsanslag för utgifter för lantbrukets räntestödslån.
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Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 6.048.000
mark och balanseras i huvudsak med anslag för skattefinansiell
utjämning.
I och med detta tillägg har hittills under år 1985 budgeterats
454.769.670 mark.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen
får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga följande förslag till fjärde tillägg til'
ordinarie årsstaten för landskapet
Aland under år 1985.
Mariehamn, den 26 november 1985

L a n t r å d

Folke Woivalin

Finanschef

Dan E Eriksson

-

3 -

I N K 0 M S T E R

=================
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

==============================
23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Inkomst av donation
27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
22. Hyror och diverse inkomster

1~Q=~~~
50.000
50.000
130.000
130.000

Avdelning 14
14. FINANSIERINGSINKOMSTER
--------------------------

5.868.000
---------

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

5.868.000

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning

5.868.000

Inkomsternas totalbelopp
6.048.000

U T G I F T E R

===============
Huvudtitel 21

30.500

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

21. LANDSTINGET

======

01. LANDSTINGSMÄNNEN

12.500

20. Resor (f)

12.500

02. LANDSTINGETS KANSLI
20. Resor (f)
03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER
28. Dispositionsmedel

3.000
3.000
15.000
15.000
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Huvudtitel 22
22. LANDSKAPSSTYRELSEN

53.000

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

======

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

53.000

27. Nordiskt samarbete (f)

53.000

Huvudtitel 23
23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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

290.000
------50.000

01. CENTRALFÖRVALTNING
88. Aktieteckning i bolag (r)

50.000

Allmänna byrån
148.000

08. ALANDS POLISDISTRIKT
10. Lokalutgifter (f)

70.000

21. Personalutbildning

28.000

29. Övriga konsurntionsutgifter

50.000
50.000

09. MOTORFORDONSBYRAN
71. Inköp av halksimulator (r)

Byggnads- och

50.000

brandskyddsbyrå~

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET
22. Utvecklande av byggnadsbestärnrnelser och
-anvisningar

2.000
2.000

Byrån för avtals- och personalärenden
40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER
19. Annonser och tryckningskostnader (f)

40.000
40.000
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Huvudtitel 24
24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE

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

55.000

======

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRADE ICKE FÖRDELADE
UTGIFTER

55.000

21. Brandförsäkringspremier (f)

25.000

29. Övriga konsumtionsutgifter (f)

30.000

Huvudtitel 25
25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-

===============================================
NINGSOMRÅDE
-----------

2.549.500

=========

Byrån för socialvårdsärenden
04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER
37. Landskapsandel till kommunerna för alkoholinspektörsverksarnhet (f)

6.000
6.000

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden
10. ALANDS CENTRALSJUKHUS
22. Terapiutgifter (f)
11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM
22. Terapiutgifter (f)
12. ALANDS TUBERKULOSBYRA
22. Terapiutgifter (f)
14. FOLKHÄLSOARBETET
34. Landskapsandel till kommunerna för folkhälsoarbetets driftskostnader (f)
15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVARDSUPPGIFTER
30. Landskapsandel för vård utom landskapet(f)

266.000
266.000
52.000
52.000
12.000
12.000
745.000
745.000
1.397.000
1.397.000
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Byrån för livsmedelshygien
21. KOMMUNAL MILJÖHÄLSOVÅRD
30. Landskapsandelar för kommunal miljöhälsovård

71.500
71.500

Huvudtitel 26
26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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

84.000
------

Allmänna byrån och skolbyrån
07. ÅLANDS YRKESSKOLA
10. Byggnadernas drift (f)
29. Övriga konsumtionsutgifter

65.000
62.000
3.000

Museibyrån
19.000

31. ÅLANDS MUSEUM
01. Avlöningar (f)

19.000

Huvudtitel 27
27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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

2.930.000
---------

Allmänna byrån
02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE
41. Räntestöd för anskaffning av sjötransportmateriel
06. ARBETSFÖRMEDLINGEN
22. Främjande av arbetskraftens regionala rörlighet

2.100.000
2.100.000
10.000
10.000

-
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Jordbruksbyrån

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET
43. Mjölktransportunderstöd (r)
50. Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar
11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET
43. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (f)

270.000
230.000
40.000
550.000
550.000

Huvudtitel 28
28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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

56.000
------

Allmänna byrån
56.000

02. VÄGAR
35. Landskapsandel för underhåll av gator (f)

Utgifternas totalbelopp
6.048.000

56.000
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~-~-~-~-~-~-M 0 T I V E R I N G
------------===================

U T G I F T E R

===============
21. LANDSTINGET
================
01. LANDSTINGSMÄNNEN
21.01.20

Resor (f).
12.500

(175.000)

Tilläggsanslaget avser täckande av resekostnader
till parlamentarikerkonferensen i Köpenhamn
29-30.11 om Norden som en kärnvapenfri zon, till
vilken varje i landstinget representerad fraktion
inbjudits att sända en deltagare var.
02. LANDSTINGETS KANSLI
21.02.20

Resor ( f) .
3.000

( 15.000)

Till följd av några utlandsresor där tjänstemän
från kansliet deltagit har kostnaderna stigit
till ett högre belopp än beräknat varför under
momentet föreslås ett tillägg om 3.000 mark.
03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER
21.03.28 · Dispositionsmedel.
15.000

(250.000)

Då antalet gästbesök under året varit högre än
beräknat och då flera av besöken bestått av större
grupper än beräknat föreslås under momentet ett
tilläggsanslag om 15.000 mark.

22. LANDSKAPSSTYRELSEN

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

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER
22.05.27

Nordiskt samarbete (f).
53.000

(110.000)

Då fler nordiska samarbetsorgan än beräknat för-
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lagt sina möten till Åland och då landskapsstyrelsens deltagande i det nordiska ministerrådssamarbetet, i enlighet med ändringen av
Helsingforsavtalet, utökats föreslås under momentet ett tillägg om 53.000 mark.

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

=========================================
01. CENTRALFÖRVALTNING
23.01.88

Aktieteckning

i

bolag (r).

50.000

(Momentet nytt)
( -

För tecknande av aktier

i

)

Ålands lokal-TV Ab

föreslås ett anslag om 50.000 mark.

Allmänna byrån
08. ÅLANDS POLISDISTRIKT
23.08.10.

Lokalutgifter (f).
70.000

(235.000)

Under momentet föreslås ett tillägg om 70.000
mark emedan driftsutgifterna för det nya polishuset blivit högre än beräknat.
23.08.21

Personalutbildning.
28.000

(15.000)

Under året har i riket anordnats en underbefälskurs på svenska, vilket inte var känt vid avlämnandet av förslaget till-ordinarie årsstat för
år 1985. I enlighet med landskapsstyrelsebeslut
har fem åländska poliser deltagit i denna utbildning. Under momentet erfordras i anledning härav
ett tilläggsanslag om 28.000 mark.

- 10 -

23.08.29

Övriga konsumtionsutgifter.

50.0DO

(180.000)

Då servicekostnaderna för teknisk nppuratur l
polishuset övcrstiqcr d0

h0rfikn~de

f6res1An

under momentet ett tillägg om 50.000 mark.

09. MOTORFORDONSBYRÅN
23.09.71

Inköp av halksimulator (r).

50.000

(Momentet nytt)

( -

)

Med hänvisning till allmänna motiveringen och
moment 12.23.10 föreslås ett delanslag om 50.000
mark för inköp av en f ordonsbärande anordning
för halksimulering.

Byggnads- och brandskyddsbyrån

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET
23.20.22

Utvecklande av byggnadsbestämmelser och -anvisningar.

2.000

(8.000)

För den fortlöpande prenumerationen av byggnadsinformationen och -anvisningar föreslås ett tillläggsanslag om 2.000 mark.

Byrån för avtals- och personalärenden

40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER
23.40.19

Annonser och tryckningskostnader ( f) .

40.000

(190.000)

På grund av högre tryckningskostnader och större
behov av annonsering än beräknat föreslås under
momentet ett tillägg om 40.000 mark.
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24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

=========================================
03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE
UTGIFTER
24.03.21

Brandförsäkringspremier {f).
(140.000)

25.000

På grund av högre försäkringsvärden föreslås
under momentet ett tillägg om 25.000 mark.
24.03.29

Övriga konsumtionsutgifter (f).
30.000

(535.000)

På grund av högre kostnader än beräknat för kopiering erfordras under momentet ett tilläggsanslag
om 30.000 mark.

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-

===============================================
NINGSOMRÅDE
===========
Byrån för socialvårdsärenden
04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER
25.04.37

Landskapsandel till kommunerna för alkoholinspektörsverksamhet {f).
6.000

(40.600)

Föreslås ett tilläggsanslag om 6.000 mark för en
nytillkommen alkoholinspektör i Kumlinge.
Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden
10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS
25.10.22

Terapiutgifter {f).
266.000

(4.554.000)

På grund av högre kostnader än beräknat främst för
mediciner, laboratoriet och utomstående tjänster
föreslås ett tillägg om totalt 330.000 mark för
terapiutgifter. Sjukhusets andel uppgår till
266.000 mark.
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11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM
25.11.22

Terapiutgifter {f).
52.000
(880.000)
Sanatoriets andel i terapiutgifterna utgör
52.000 mark. Se även moment 25.10.22.

12. ALANDS TUBERKULOSBYRA
25.12.22

Terapiutgifter {f).
12.000

(208.000)

Tuberkulosbyråns andel i terapiutgifterna
utgör 12.000 mark. Se även moment 25.12.22.
14. FOLKHÄLSOARBETET
25.14.34

Landskapsandel till kommunerna för folkhälsoarbetets driftskostnader (f).
745.000
(11.300.000)
Då de slutliga andelarna för år 1984 överstiger
de beräknade, erfordras under momentet ett tilllägg om 745.000 mark.
15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

25.15.30

Landskapsandel för vård utom landskapet {f).
1.397.000
{l.600.000)
Då de slutliga andelarna för år 1984 steg till
2.347.000 mark mot i budget för år 1984 uppskattade 1.820.000 mark och då andelarna för
år 1985 med ledning härav beräknas till 2.470.000
mark föreslås under momentet ett tillägg om
1.397.000 mark.

Byrån för livsmedelshygien
21. KOMMUNAL MILJÖHÄLSOVARD
25.21.30

Landskapsandelar för kommunal miljöhälsovård.
71.500
(665.000)
Då slutandelarna för verksamhetsåret 1984 väsentligt
överstiger de tidigare beräknade, föreslås under momentet ett tillägg om 71.500 mark.
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26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

==============================================
Allmänna byrån och skolbyrån
07. ÅLANDS YRKESSKOLA
26.07.10

Byggnadernas drift (f).
62.000

(468.000)

På grund av högre kostnader än beräknat, främst
till följd av hög energiförbrukning under vintermånaderna, föreslås ett tilläggsanslag om 62.000
mark.
26.07.29

Övriga konsumtionsutgifter.
3.000

(45.000)

Föreslås ett tillägg om 3.000 mark.

Museibyrån
31. ALANDS MUSEUM
26.31.01

Avlöningar (f).
(944.800)

19.000

På grund av f lere längre sjukskrivningar bland
museivakterna föreslås under extra arbetskraft
ett tillägg om 19.000 mark.

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

==========================================
Allmänna byrån
02.' NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE
27.02.41

Räntestöd för anskaffning av sjötransportmateriel.
2.100.000

(1.500.000)

Med hänvisning till förslaget till ordinarie årsstat för år 1986 föreslår landskapsstyrelsen ett
tillägg under momentet om 2.100.000 mark. Tillägget

- 14 -

avser räntestöd under år 1985 för av SF Line Ab
upptagna lån i samband med beställningen av ett
bilfärjefartyg hos Wärtsilä Ab den 17 septernher
1983.

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN
27.06.22

Främjande av arbetskraftens regionala rörlighet.
10.000

(60.000)

Främst på grund av att ett större antal personer
än beräknat återflyttat från Sverige och att behovet av anslag för starthjälp därmed överstiger
det kalkylerade anslagsbehovet föreslås ett tilllägg under momentet om 10.000 mark.

Jordbruksbyrån
10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET
27.10.43

Mjölktransportunderstöd (r).
230.000

(770.000)

För att under år 1985 kunna utge mjölktransportunderstöd för mjölken från skärgården i enlighet
med hittillsvarande principer, trots att transportkostnaderna stigit till högre belopp än beräknat,
föreslås ett tilläggsanslag om 230.000 mark.
Landskapsstyrelsen avser dock ätt förnya grunderna
för understödet så att det i förslaget till ordinarie årsstat för år 1986 upptagna anslaget om
800.000 mark inte överskrides.
27.10.50

Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar.
40.000

(210.000)

För understöd till semin- och kontrollföreningar
föreslås ett tilläggsanslag om 40.000 mark.
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11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET
27.11.43

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (f).

550.000

(850.000)

Under momentet föresläs ett tillägg om 550.000
mark vilket dels föranleds av att vissa räntestödsdebi teringar inkommit snabbare än tidigare
och dels av att utgifterna ökat mer än beräknat.

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

=========================================
Allmänna byrån

02. VÄGAR
28.02.35

Landskapsandel för underhåll av gator (f).

56.000

(200.000)

Enligt LL om landskapsandel för underhållskostnader
för gator § 8 utgår för åren 1980-1983 undantagsvis
en landskapsandel enligt ett lägre procenttal. Då
genom ett förbiseende tidigare inte observerats att
landskapsandelarna stiger betydligt fr.o.m. år 1984
och då kommunernas genomsnittliga kostnader. ~amtidigt
stigit mer än beräknat erfordras under momentet ett
tillägg om 56.000 mark.

