
1991-1992 Ls framst. nr 34 - I tb 1992 

LANDSKAPSSTYRELSENSFRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

första tillägg till ordinarie års

staten för landskapet Åland under år 

1992. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1992. 

Konjunkturbedömning och sysselsättningsläget 
Trots att deri befarade konjunkturnedgången inom näringslivet 

redan under första kvartalet förverkligats är konjtinkturbilden i 

landskapet ljusare än i riket. Samtidigt som de mindre företagen 

drabbats av. nedgången i vår omgivning, av bankernas finansie

ringssvårigheter och i vissa fall valutaförluster till följd av 

devalveringen uppvisar flera för åländska förhållanden stora 
företag fortsättningsvis goda resultat. 

Den allmänna situationen på arbetsmarknaden karaktäriseras dock 

av en för landskapet hög arbetslöshetsgrad om 3,8 % i början av 

mars månad. Inför sommaren beräknas läget lätta betydligt och 

arbetslösheten minska relativt snabbt under våren. Tillgången på 

lediga arbetsplatser är dock svag vilket även tillsvidare gäller 

speciella sommararbetsplatser. 

Av de drabbade branscherna är hotell- och restaurangbranschen 

och delvis även handelsbranschen kraftigt säsongbetonade. Detta 

innebär att sommarsäsongen kommer att medföra en förändring till 

det: bättre inom dessa t?ranscher. Eftersom inga klara tecken på 
en allmän konjunkturuppgång ännu syns, kan man dock förvänta sig 

en i,:-elativt tidig och relativt kraftig försämring i dessa 
branscher, efter sommarsäsongen, vilket även kan avspegla sig i 
det allmänna läget. 

Inom byggbranschen har det rått klar undersysselsåttning sedan 

hösten -91. F.n. är ca 45 personer från branschen noterade som 



2 

arbetssökande utan arbete vid arbetsförmedlingen. Av dessa är 

knappt 20 permitterade. Till denna situation bidrar starkt att 

även något större byggföretag f .n. lider av klar undersyssel

sättning. Situationen för flertalet av de större byggföretagen 

är i dagsläget dock sådan att de har en rätt god sysselsätt

ningssi tuation fram till sommaren med en minskning av syssel

sättningsgraden efter det eller strax efter det, men med en 

befarad brist på projekt för den inkommande hösten och vintern. 

Inför en befarad ytterligare nedgång av sysselsättningsläget 

ämnar landskapsstyrelsen samordna alla sysselsättningsbefräm

j ande åtgärder ävensom att söka nya alternativ för att motverka 
arbetslösheten. 

Med beaktande av ovanstående föreslår landskapsstyrelsen till

läggsanslag för konjunkturlån till företag, tilläggsanslag för 

verkstadstillbyggnad vid Ålands yrkesskola, för arbetslöshets

ersättningar och för sysselsättningsfrämjande utbildning. 

I övrigt föreslås tilläggsanslag för elevers skolskjutsar, 

vi.lket föreslås balanserat genom minskning av övriga anslag. 

'rilläggsbudgeten balans.erar på sammanlagt 8. 750. 000 mark och 

upptar på inkomstsidan i huvudsak anslag för skattefinansiell 
utjämning. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1992 budgeterats 

828.583.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 
landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga 
följande förslag till första tillägg 



Mariehamn den 7 april 1992 

L a n t r å d 

Finanschef 
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till ordinarie årsstaten för land

skapet Åland under år 1992. 

Ragnar Erlandsson 

Dan E Eriksson 





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

A~delning 12 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
----------------------------------------------------

12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

12.26.01. Läromedelscentralen, diverse inkomster 

12.26.09. Ålands husmodersskolas inkomster 

2. Diverse inkomster 30.000 

Avdelning 14 

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

14.01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skatte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

8.750.000 

45.000 
---------·-------~ 

45.000 

15.000 

30.000 

8.705.000 
-------~...---
----------~ 

8.705.000 

8.705.000 
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U T G I F T E R 
====================-== 

Huvudtitel 26 

26. ,UTBI LDNINGSA VDELNINGENS F'ÖRVAL'rNINGSOMRÅDE 
============================·=================== 

Allmänna byrån och skolbyråp 

26.03. ÄLANDS LYCEUM 

26.03.27. Elevernas transporter och logi 

26.03.29. övriga konsumtionsutgifter 

26.03.70. Anskaffning av inventarier 

26.04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

26.04.01. Avlöningar (F) 

26.04.02. Avlöningar för extra kurser (F) 

26.04.27. Elevvård (F) 

26.04.29. övriga konsumtionsutgifter 

26.05 ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK 

26.05.27. Elevvård (F) 

26.06. ÄLANDS SJÖMANSSKOLA 

5.090.000 
----·----.. --_ .. _______ _,,, 

230.000 

275.000 

- 25.000 

- 20.000 

3.000 

13.000 

- 10.000 

26.06.02. Kursverksarnhet (F) - 60.000 

26.06.27. Elevernas transport och logi (F) 60.000 

26.07. ÄLANDS YRKESSKOLA 4.000.000 

26.07.02. Avlöningar för kursverksamhet (F) - 50.000 

26.07.27. Elevhem och elevernas reseersättning (F) 130.000 

26.07.29. övriga konsumtionsutgifter -30.000 

26.07.70. Anskaffning av inventarier och maskiner (R) -50.000 

26.07.74. verkstadstillbyggnad (R) 4.000.000 
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26.08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

26.08.75. Grundreparation av maskinhall (R) 

26.09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

26.09.29. övriga konsumtionsutgifter 

26 .11. ÄLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

60.000 

60.000 

30.000 

30.000 

26.11.02. Kursverksamhet 4.500 

26.11.27. Elevernas inkvartering och resekostnader (F) 13.000 

26.11.29. övriga konsumtionsutgifter - 4.500 

26.11.70. Anskaffning av inventarier och maskiner (R) - 4.000 

26.13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD-
NINGEN -230.000 ----· 

26.13.27. Temporär utvidgning av yrkesutbildningen -230.000 

26.15. ÅLANDS KURSINSTITUT 1.000.000 

26.15.25. Sysselsättningsfrämjande utbildning (F) 1.000.000 

Huvudtitel 27 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
---------~--~---------------------------------------------------------------

Allmänna byrån 

27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27.02.86. Sysselsättningspolitiska konjunkturlån (R) 

27.06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

27.06.21. Arbetslöshetsersättningar (F) 

3.660.000 
---------------------

1. 000. 000 

1. 000. 000 

2.500.000 

2.500.000 



4 

Skogsbruksby_rån 

27.15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

27.15.21. Forsknings- och försöksverksamhet (F) 

27.15.42. Understöd för att befrämja ett miljöan
passat skogsbruk gen.om självverksamhet.på 
skärgårdsholmar 

27.15.70. Anskaffning ~~maskiner och redska~. 

Utgifternas totalbelopp 

8.750.000 

160.000 ---
- 50.000 

- 50.000 

260.000 



5 - 12.00 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
------~--~-------------~----------------------------

12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

12.26.01. Läromedelscentralen, diverse inkomster 

Bokslut 1991 Budget 1992 

Momentet nytt. 

Förslag 1992 
15.000 

I försäljningsintäkter för bl.a. ljud- och videokassetter 
samt diaserier beräknas inflyta 15.000 mark. 

12.26.09. Ålands husrnodersskolas inkomster 

2. Diverse inkomster 

Bokslut 1991 Budget 1992 
21.000 

Rubriken ändrad. 

Förslag 1992 
30.000 

Föreslås att undermomentet höjs med 30.000 mark. Se moment 
26.09.29. 



14.00 

14. 

14. 01. 
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FINANSIERINGSINKOMSTER 
====================== 

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14. 01. 03. Förskott_ p_å statsanslag för skattefinansiell 
.utjämn~gg 

Bokslut 1991 Budget 1992 
696.744.000 

.:'·:. 

Förslag 1992 
8.705.000 
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26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
------------------------------------------------------------------------------------

26.03. ÄLANDS LYCEUM 

26. 03. 27. Elevernas transporter och log.i. 

Bokslut 1991 Budget 1992 
461. 000 

Förslag 1992 
275.000 

Med hänvisning till finansutskottets betänkande nr 
1/1991-92 i samband med budgetbehandlingen för år 1992 
konstateras att tilläggskostnaderna är ca 275.000 mark för 
att bibehålla de för eleverna avgiftsfria skolskjutsarna 
även under år 1992. 

Föreslås ett tilläggsanslag om 275.000 mark, vilket 
motsvaras av inbesparing på moment 26.03.29, 26.03.70 samt 
26.13.27. 

26.03.29. övriga konsumtionsutgifter 

Bokslut 1991 Budget 1992 
1. 530. 000 

Se moment 26.03.27. 

Förslag 1992 
25.000-

26.03.70. Anskaffning av inventarier 

26.04. 

Bokslut 1991 Budget 1992 
230.000 

Se moment 26.03.27. 

ÄI..ANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Förslag 1992 
20.000-

26.04.01. Avlöningar (F 

Bokslut 1991 Budget 1992 
2.212.000 

Förslag 1992 

På grund av utökade städytor, beroende på att Ålands 
högskola fått större kansliutrymmen, föreslås anslaget 
för städare höjt med 25.000 mark för att möjliggöra 
anställande av en städare i arbetsavtalsf örhållande på 
heltid mot tidigare deltid. 

Med beaktande av besparingar i övrigt under momentet 
erfordras inget tilläggsanslag. 
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26.04.02. Avlöningar för extra kurser ,(F 

Bokslut 1991 Budget 1992 
280.000 

Se moment 26.04.27. 

Förslag 1992 
3.000-

26.04.27. Elevvård (F ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 
145.000 

Förslag 1992 
13.000 

Med h,änvisning till f inansutskot.tets betänkande nr 
1/1991-92 i sämband med budgetbehandlingen för år 1992 
konstateras att tilläggskostnaderna är ca 20.000 mark för 
att bibehålla de f Br eleverna avgiftsfria skolskjutsarna 
även under år 1992. 

Med beaktande av besparingar i övrigt under detta moment 
erfordras ett tilläggsanslag om endast 13.000 mark vilket 
motsvaras av inbesparingar på moment 26.04.02 och 26.04.29 

26.04.29. övriga konsumtionsut9ifter 

26.05. 

Bokslut 1991 Budget 1992 
670.000 

Se moment 26.04.27. 

ÄLANDS TEKNISKA LÄROVERK 

Förslag 1992. 
10.000-

26.05.27. Elevvård (F ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 
255.000 

Förslag 1992 

Med hänvisning till finansutskottets betänkande nr 
1/1991-92 i samband med budgetbehandlingen för år 1992 
konstateras att tilläggskostnaderna är ca 20.000 mark f6r 
att bibehålla de för eleverna avgiftsfria skolskjutsarna 
även under år 1992. 

Med beaktande av besparingar i Bvrigt under detta moment 
erfordras inget tilläggsanslag för detta ändamål. 



9 - 26.06 

26.06. ÄLANDS SJÖMANSSKOLA 

26.06.02. Kursverksamhet (F ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 
140.000 

Se moment 26.06.27. 

Förslag 1992 
60.000-

26.06.27. Elevernas transEort och logi (F ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 Förslag 1992 
60.000 

26.07. 

445.000 

Med hänvisning till finansutskottets betänkande nr 
1/1991-92 i samband med budgetbehandlingen för år 1992 
konstateras att tilläggskostnaderna är ca 60.000 mark för 
att bibehålla de för eleverna avgiftsfria skolskjutsarna 
även under år 1992. 

Föreslås ett tilläggsanslag om 60.000 mark, vilket 
motsvaras av inbesparing på moment 26.06.02. 

ÄLANDS YRKESSKOLA 

26.07.02. b_ylöningar för kursver~samhet (F ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 
150.000 

Se moment 26.07.27. 

26.07.27. Elevhem och elevernas reseersättning {F 

Bokslut 1991 Budget 1992 
640.000 

Förslag 1992 
50.000-

Förslag 1992 
130.000 

Med hänvisning till finansutskottets betänkande nr 
1/1991-92 i samband med budgetbehandlingen för år 1992 
konstateras att tilläggskostnaderna är ca 130.000 mark för 
att bibehålla de för eleverna avgiftsfria skolskjutsarna 
även under år 1992. 

Föreslås ett tilläggsanslag om 130.000 mark, vilket 
motsvaras av inbesparing på moment 26.07.02, 26.07.29 och 
26.07.70. 
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26.07.29. övriga konsUJntionsutgifte~ 

Bokslut 1991 Budget 1992 
2.240.000 

Förslag 1992 
30.000-

Se moment 26.07.27. 

26.07.70. Anskaffning av jnventarier och maskiner (R ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 
680.000 

Se moment 26.07.27. 

Förslag 1992 
50.000-

26.07.74. Verkstadstillbyggnad (R ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 
600.000 

Förslag 1992 
4.000.000 

26.08. 

I förslaget till ordinarie årsstat för landskapet Åland 
under Ar 1992 äskades ett delanslag om 3.500.000 mark 
under detta moment för nybyggnad av undervisningsutrymmen 
för utbildningen inom grundlinjen för fordons- och trans
portteknik. Nybyggnaden beräknades omfatta ca 1.200 m2 och 
kostnaderna för hela projektet uppskattades till 
11.500.000 mark. 

Landstinget beslöt dock att uppta endast ett projekte
ringsanslag om 600.000 mark och föreslog samtidigt att 
landskapsstyrelsen återkommer i tilläggsbudget och redo
visar ett nytt förslag till tillbyggnad. 

Landskapsstyrelsen har med anledning av detta utarbetet 
ett rUJTisprogram som omfattar totalt 780 m2. 

Kostnaderna för projektet beräknas i detta skede till ca 
7.300.000 mark, varvid kan ingå inventarier för högst 
550.000 mark. 

Landskapsstyrelsen föreslår att ett tilläggsanslag om 
4.000.000 mark upptas under momentet för att möjliggöra 
byggstart i höst om sysselsättningsläget så erfordras. 

ÅLANDS LAN~'MANNASKOLA 

26.08.75. Grundreparation av maskinhall (R ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 

Rubriken ändrad. 

Förslag 1992 
60.000 

Landskapsstyrelsen har, med beaktande av det ekonomiska 
läget, beslutat avbryta projekteringen av ny maskinhall 



26.09. 

11 .. 26.08 

vid Ålands lantmannaskola. 

Landskapsstyrelsen konstaterar samtidigt att den bef int
liga maskinhallen inte uppfyller de krav som ställs ur 
arbetarskyddssynpunkt. Ett mekaniskt ventilationssystem 
saknas helt. Ett oljeförrld borde bygga~ för att fylla 
brandsäkerhetsföreskrifterna, likaså saknas ett utrymme 
för batterivård samt ett diesel- och hvdraulikrum. Genom 
en omdisponering av utrymmena i den befintliga verkstads
hallen och installation av utsug kan man åstadkomma en 
hall som uppfyller arbetarskyddsbestärrunelserna. 

Landskapsstyrelsen föreslår på basen av ovananförda att 
medel upptas för renovering av befintlig maskinhall vid 
Ålands lantmannaskola. 

Kostnaden för installation av ett ventilationssystem i 
befintlig hall är enligt anbud beräknad till ca 80.000 
mark. Andra nödvändiga ombyggnader i maskinhallen beräknas 
till 120.000 mark. 

Med beaktande av återstående av tidigare år budgeterade 
medel under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 60.000 
mark. 

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

26.09.29. övriga konsumtionsutgifter 

26 .11. 

Bokslut 1991 Budget 1992 
237.000 

Förslag 1992 
30.000 

Som budgetteknisk rättelse av anslaget föreslås ett 
tilläggsanslag om 30.000 mark för elevbespisning, vilket 
motsvaras av inkomst under undermoment 12.26.09.2. 

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

26.11.02. Kursverksamhet 

Bokslut 1991 Budget 1992 
110.000 

Se moment 26.11.27. 

Förslag 1992 
4.500-

26.11.27. Elevernas inkv~rtering och resekostnader (F ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 
429.000 

Förslag 1992 
13.000 

Med hänvisning till finansutskottets betänkande nr 
1/1991-92 i samband med budgetbehandlingen för år 1992 
konstateras att tilläggskostnaderna är ca 13.000 mark för 
att bibehålla de för eleverna avgiftsfria skolskjutsarna 
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även under Ar 1992. 

Föreslås ett tilläggsanslag om 13.000 mark vilket 
motsvaras av inbesparing på moment 26 .11. 02, 26 .11. 29 och 
26.11.70. 

26.11.29. övriga konsumtionsutgifter 

Bokslut 1991 Budget 1992 
2.050.000 

Se moment 26.11.27. 

Förslag 1992 
4.500-

26.11.70. Anskaffning av inventarier och maskiner (R l 

26.13. 

Bokslut 1991 Budget 1992 
50.000 

Se moment 26.11.27. 

Förslag 1992 
4.000-

YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD
NINGEN 

26.13.27. Temporär utvid'J.Iling av yrkesutbildningen 

26.15. 

Bokslut 1991 Budget 1992 
1. 650. 000 

Förslag 1992 
230.000-

Föreslås en minskning av anslaget om 230.000 mark. Detta 
medför att kompletteringsutbildningen "från merkant till 
merkonom" utgår, vilket innebär en besparing om ca 150.000 
mark, samt att delanslaget för övrig yrkesutbildning 
minskas med 80.000 mark. 

Se även moment 26.03:27. 

ÅLANDS KURSINSTITUT 

26.15.25. §y_sselsättning~nde utbildning (F ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 Förslag 1992 
1. 000. 000 2.300.000 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
tilläggsanslag om 1.000.000 mark för att om så erfordras 
möjliggöra utökad sysselsättningsfrämjande utbildning inom 
främst hotell- och restaurangbranschen, byggbranschen samt 
handels- och kontorssektorn inkommande höst. Genom det 
föreslagna tilläggsanslaget förbättras möjligheterna att 
lindra en befarad ungdomsarbetslöshet. 
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27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOI"IRÄDE 
------------------------~--------~--~~ -----------------.------------------.r----....---~-

27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27.02.86. §Y.sselsättningspolitiska konjunkturlån (R ) 

27.06. 

Bokslut 1991 Budget 1992 
2.000.000 

Förslag 1992 
1.000.000 

Den under 1992 års budgetberedning befara.de nedgången i 
konjunkturläget har redan under första kvartalet förverk
ligats. Detta har medfört att behovet av konjunkturlån 
till företag med likviditetsproblem överstiger det be
räknade. For att förbättra möjligheterna att bistå främst 
småföretagen och därmed upprätthålla sysselsättningen, 
föreslås ett tilläggsanslag om 1.000.000 mark. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 

27.06.21. Arbetslöshetsersättningar (F ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 Förslag 1992 
2.500.000 

27.15. 

1. 600. 000 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
tilläggsanslag om 2.500.000 mark. 

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

27.15.21. Forsknings- och försöksverksamhet (F ) 

Bokslut 1991 Budget 1992 
120.000 

Förslag 1992 
50.000-

FBresl&s att anslaget minskas med 50.000 mark. Se även 
moment 27.15.70. 
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27 .1.5. 42. Understöd !.2_,r att befrämja ett miljöan~sa~ 
skogsbr~enom självverksamhet på skärg?-rds
holmar 

Bokslut 1991 Budget 1992 
100.000 

Förslag 1992 
50.000-

FöreslAs att anslaget minskas med 50.000 mark. Se även 
moment 27.15.70. 

27.15.70. Anskaffning av maskiner och reqskfil2_ 

Bokslut 1991 Budget 1992 
120.000 

Förslag 1992 
260.000 

För utbyte av det nuvarande markberedningsaggregatet till 
en typ som möjliggör en miljövänligare beredning av för
nyelseytorna föreslås ett anslag om 260.000 mark. Anslaget 
motsvaras delvis av besparingar under momentet 27.15.21 
och 27.15.42. 


