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- II tb 1983.

LAt\DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till cndra
tillägg till ordinarie arsstaten för
landskapet Åland &r 1983.
11 Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag
till andra tilläggsbudget för gr 1983.

I slutet av augusti 1983 var antalet arbetslösa i landskapet 147
eller 1,5 %. Antalet lediga arbetsplatser med lHngre varaktighet uppgick
vid samma tidpunkt till 47 st. I
t är arbetslöshetsgraden för
ca 6 %och i
ca 3 %.
Sysselsättningsläget i landskapet har som helhet, med beaktande av landskapets syssels~ttnings&tgHrder, under 8rets fHrsta 8tta m8nader inte
varit sämre än under tidigare
. En fortsatt tendens till svårigheter
bereda ungdomar
arbetsplatser föreligger dock. Av de arbets~
lösa var vid nämnd tidpunkt 77 st under 25 år.
landskapsstyrelsen utarbetar för närvarande ett sysselsättningsprogram
för ca 140 unga personer inför den kommande syss sättningssäsongen.
Programmet föresl~s omfatta bl.a. ett utökat antal läroavtal, stöd för
introduktion av unga i arbetslivet, en p&byggnodskurs för grundskolan,
en dagkurs på Ålands folkhögskola samt sysselsättningsutbildning. Därtill kommer landskapsstyrelsens egna sysselsättningsarbeten och kommunernas
insatser. I detta skede erfordras med anledning av sysselsättningsprogrammet

ett

läggsanslag under moment 27.05.01,
sen

sutom
.a.
bostadsproduktion

Ål

s lyceum

ing av fartyg och färjor
- anslag fHr anordnande av elevbespisningen vid Ålands lyceum
löggsanslag
stödjande av unga odlare
- anslag för balansering av lantbruksproduktionen
stabilisering av inkomsten av fiske och främj
fiskf8ngsternas användning,

av

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 8.852.574 mark
och balanseras till övervägande del med anslag för skattefinansiell
utjämning.
I och med detta tillägg har under 8r 1983 hittills budgeterats
362,619.582 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
1983 samt bemyndiga landskapsstyrelsen
att uppta för budgetens förverkligande
erforderliga lån.

Mariehamn, den 30 augusti 1983.

L a n t r

Finanschef

~

d

Folke Woivalin

Dan E Eriksson

I N K 0 MS T E R

=================
Avdelning 12

J~==~~~~~I~~=~~=~k~~~~=~~J~~
26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

~~g=~~~
285,874

03, Älands lyceums inkomster
5. Inkomster från elevbespisningen

265.500

21. Ålands museums inkomster
1. Entreavgifter och diverse inkomster
3. Europar8dets museipris 1982

265.500
265.500
20.374
8.607

11.767
20,374

Avdelnin9 14

l~==~!~~~J~~~~~I~~Q~~I~~
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER
03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning

Inkomsternas totalbelopp

8.852.574

~~ggg=~2~

8.566.700

8,566.700

- 4 ·'···
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Huvudtitel 22

~~=~~~~~~~~~~rr~~k~~~
01. LANTRÅDET OCH LAl\DSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER
20. Resor (f)

1~1.!.QQQ
-------46,000
46.000

05, LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

78.000
78,000

27. Nordiskt samarbete (f)

Huvudtitel 23

Byggnads- och branskyd?-sbyr8n

2 L FRÄMJAf\DE AV BOSTADSPRODUKTION
83. Bostadsl8n (r)

1.800,000

1.800,000

22. SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN OCH LAl'[)SKAPSMUSEET

100.000

72. Anskaffning av rullhyllor (r)

100.000

Huvudtitel 26

Allmän119. byr8n _o_c~ skolp:tr&n

03. ÄLAl\OS LYCEUM

891,600
265,500

22. Elevbespisning (f)

1. Avlöningar
2. Socialskyddsavgifter
3. Inköp av r8varor

75.000
5.500
185.000

265.500
70. Anskaffning av inventarier
. Grundförbättringar och ombyggnader (r)

26, 100

600.000

07.

~AN:>S

22.
24.
70.
76.

YRKESSKOLA

Arbetsredskap
R8varor för övningsarbeten
Anskaffning av inventarier och maskiner (r)
Ombyggnader i
tigheten (r)

Museibyrån
31. ~Af\OS MUSEUM
01. Avlöningar (f)
Övriga löner och orvoden
- reservering för extra arbetskraft

17.900
4.000
5.900
8.000

30.374
10.000

10.000
10.000

10. Lokalutgifter (f)
23. Utgivning av katalog
• Övriga konsumtionsutgifter

11.767
8.607

33. KASTELHOLMS FORl\t'iINNESOt'iRJIDE

42.000
42.000

10. Byggnadernas drift (f)

lands_kapsa:rki vet

50. lAN:>SKAPSARKIVVERKSAMHETEN
01. Avlöningar (f)
Övriga löner och arvoden
- personal i arbetsavtalsfHrh8llande

13.000
13,000
13.000
13.000

Huvudtitel 27

~~~=~~!~~~~~~~!~~~~=~~~~~~!~~~~~~~~
Ail~~Örl,!:l_(l

_byr8n

. NÄRINGSLIVETS FRÄMJAl'DE
• Understödjande av landsbygdens elektrifiering (r)

05. SYSSELSÄTTNif\IGENS

FRÄMJA~DE

01. Avlöningar (f)

150,000
150,000
400.000
400.000

Jordb:ruksb~rån

10. FRÄMJAl'DE AV LANTBRUKET
49. Stödjande av unga odlare (r)

300.000
300,000

11. ANNAT Uf\DERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET

200.000

41, Utgifter för balansering av lantbruksproduktionen

200.000

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN
01. Avlöningar (f)
Övriga lHner och arvoden
- löner i arbetsavtalsförhållande

8.700
8.700

8.700
8.700

f iske:ribJ::r8n
, FRÄMJAl\DE AV FISKERINÄRINGEN
21. Förbijttronde av fiskeleder och fiskehamnar (r)
44. Stabilisering av inkomsten av fiske och främjande av fiskf8ngsternas anvHndning (f)

21. FISKODLil\IGEN
21. Övriga driftskostnader (f)
3. Foderkostnader

1.625.000
125.000

~----~---

1.500.000

45.000
45.000
45.000
45.000

Miljöv?:rdsb~rån

30. MILJÖVÅRDEN
40. Utgi

för
skador (f)

000
Od•
av ij_goc11l. ra_Jursl

70.000

Huvudtitel 28

~g~=I~~~~~~~~k~!~~~~=~Q~~~I~~I~~~~~~~~
Allmänna byr8n

02. VÄGAR

35.000

75. Ombyggnad av bostadslägenheter vid Godby
vägstation (r)

35,000

- 7 -

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån
04, SKÄRGÅRDSTRAFIKEN
70. Anskaffning av fartyg och färjor (i)

Utgifternas totalbelopp

8.852.574

3.000.000
3.000.000

22 LAl'{)SKAPSSTYRELSEN
==~===================

01. LANTRÅDET OCH LAl'{)SKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER
22.01. 20

Resor (f)

(125.000)

46.000

Tillägget föranleds av utökat antal tjänsteresor för ledamöterna.

05. LAl'{)SKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

.05.27

Nordiskt samarbete (f)
78.000

(45.000)

Landskapsstyrelsen har under året, sedan förslaget om utökade
mHjlighater för de sjHlvstyrda omr8dena i Norden att delta i
det nordiska samarbetet antagits, aktiverat Ålands deltagande
inom samarbetets olika omr8den.
Tilläggsanslaget erfordras dessutom på grund av att nordiska
samarbetsorgan mer än beräknat har förlagt sina möten till

Åland.

B_~·~mnads-

och brc:mdsk~ddsbyr~n

21. FRÄMJAl\DE AV BOSTADSPRODUKTION
23.21.83

Bostadsl&n (r)
1.800.000

( 14 . 000. 000 )

Emedan · rHntestödsl&n för förvHrv av HgarbostHder inte detta
&r ännu kunnat beviljas i avsedd omfattning d8 bostadssparpremieavtal fullföljs under år 1983 endast i ringa omfattning
föreslås i stället detta &r ett tilläggsanslag för bostadslån om 1.800.000 mark. Därtill kommer att ansökningar från
återflyttare inkommit i högre grad än beräknat.

- 9 -

22. SJÄLVSTYRELSEGARDEN OCH LAf\DSKAPSMUSEET

23.22.72

Anskaffning av rullhyllor (r) (Momentet nytt)
100.000
(-)
För anskaffning av rullhyllor till landskapsarkivet och vissa
ombyggnadsarbeten i samband med insättandet av dessa erfordras
ett anslag om 100.000 mark.
Hyllorna behövs för de arkivalier som skall överflyttas från
landsarkivet i Äbo.

Allmänna

b~rån

och skolbyrån

03. ÅLAf\DS LYCEUM
Elevbeseisning (f)
265,500

(Momentet nytt)
(-)

Landskapsstyrelsen redogjorde i allmänna motiveringen i förslaget till ordinarie årsstat för 8r 1983 för problematiken
kring lyceielevernas skolm&ltid.
Därefter har landskapsstyrelsen i en hänvändelse till landskapets kommuner förfrågat sig om deras beredvillighet att
subventionera elevmåltider. i Älands lyceum, varvid kunnat
konstateras.att av de influtna svaren majoriteten Hr positiv
till subventioner för den egna kommunens elever.
Landskapsstyrelsen har därför beslutat uppmana kommunerna
att f r8n höstterminen 1983 tillsvidare p& försök medverka
vid finansieringen av sagda m&ltider med maximalt 2 mark
per måltid,
Direktionen vid Ålands lyceum har utrett att möjligheter
saknas att i privat regi driva skolans elevbespisning.
Landskapsstyrelsen föresl&r därför att bespisningen drivs
i skolans regi fr.o.m. 1.8. 1983 och att följande personal
anställs i arbetsavtalsförhållande:

förest&ndare/kock
2 köksbiträden
2 köksbiträden, 25 vt
För löner och Bvriga driftskos
fHresl&s ett anslag
om 265.500 mark enligt sifferstatens specifikation.
Anslaget motsvaras av en lika s

inkomst under moment

12.26,03,5.

(62.500)

26. 100

Anslaget avser 16 st nya bord och utensilier till
bespisningen.

elev~

,03.

(595.000, tb 175.000)

600.000
P~

basen av inlämnade anbud har landskapsstyrelsen nödgats
konstatera att kostnader för de atgärder för vilka redogjorts i ordinarie 8rsstat och i första tillHgg till denna
är betydligt högre än beräknat.
ss

sl8 ytterligare
or.

sett s

sen
t ans

tvungen att före=
om 600.000 mark redan detta

()

07. ÅLAN:>S YRKESSKOLA
Under v8rterminen 1983 har förberedande sonderingar gjorts
beträffande en nyinriktning
ler omstrukturering av underlinjens
visningen i hv
L
Undervisningen: skulle byggas upp kring studieplatsobjekt.
som vart och ett för sig utgör ett huvudmoment i ett husbyggnadsproj ekt. Verkstäderna disponeras s8 att säga som
en 11 byggarbetsplats i miniatyr".
I juni diskuterades frågan med företrädare för branschens
arbetsgivare och arbetstagare och efterhördes deras in~
ställning till den planerade omläggningen av undervisningen.

Utbildningsiden förordades, speciellt med tanke på de
problem som uppstått vid inplaneringen av elever i åk
på byggarbetsplatser.
För att möjliggöra en försöksverksamhet med denna undervisningsform, vilken Hven innebHr intagning av 8 elever
varje år istället för som nu 12
vartannat år, erfordras vissa tillHggsanslag och en omdisponering.
Arbetsr~skap

4.000

(

,000)

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föresl&s ett anslog
om 4.000 mark p.g.a.
utökningen av elev~
antalet,

.07.

Råvaror för övningsarbeten
5.900
(5.000)
Se kapitelmotiveringen somt motiveringen under moment 26.07.22.

26.07.70

Anskaffning ~V inventarier och maskiner (r)

8.000

(180.000)

För anskaffning av verktygssk8p med mera föreslas ett anslag
om 8.000 mark med hänvisning till kapitelmotiveringen.

26.07.76

Ombyggnadex:_ i, fci.stigheten_ ~ rl
(63.200)
Föresl&s att detta anslag enligt landskapsstyrelsens prövning
skulle får användas för vissa ombyggnader med anledning av
försöksverksamheten.

31. ÅLAN)S MUSEUM
26. 31.01

Avlöningar (fl
10.000

(684. 105)

För bl.a. konserveringsarbeten föreslas ett tilläggsanslag
10.000 mark under extra arbetskraft.

om

26. 31. 10

Lokalutgifter (f)

(175.000)
Restaureringsarbetena 1 Kastelholms slott medför att Ålands
0
t e magasineras
.
Kulturhistoriska museums samli
mas
pa0 annaT•
håll. Landskapsstyrelsen
med anledning härav att
momentets motivering ändras s& att nye utrymmen om maximalt
200 m2 f &r upphyras om så
sar s
nödvändigt,

t)

11.767

I enlighet med museibyråns önskem81 föreslas att Europar&dets
museipris f~r &r 1982 skulle f8.·anvHndas för utgivande av en
katalog.
Motsvarande inkomst har upptagits under moment 12.26.21.3.
26 3L29

Övriga konsum·t~onsu.tgi fter

8.607

(9,

)

För forskningsproj
mellan öst och väst" ha:r
Kulturfonden för Sverige
beviljat ett bidrag
om sammanlagt 8.607 mark. Denna inkomst har upptagits under
belastar detta moment
moment 12. .21. 1,
varför ett tilläggsanslag om 8.607 mark erfordras,

33,
drift

26.33.10

42.000

f

(45.000)

ställandet av värdshuset jämte därtill hörande
Genom
l
och avloppsnät samt
tryckstegringsstotion,
kostnader tillkommit 1 vilka
0
1
ars

avlopps
icke var

50. LAl'DSKAPSARKIVVERKSAMHETEN
26.50.01

Avlöningar (f)
13 .. bOO

(80.000)

För avlönande av ett extra arkivbiträde till 8rets slut
föresl8s ett tilläggsanslag om 13.000 mark.

Allmänna byr&n

02. NÄRINGSLIVETS
27 .02.45

Understödjande av lands.~.Y9.dens elektri fie:ring ( r)

150.000
Föresl8s ett tilläggsans
f
användas för

(100.000)
om
av

.000 mark som även f&r
belägna fasta bo~

sättningar.

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJAt\DE
.01

Avlöningar (f),
400.000

)

(

släge för unga föreslås
e &rsstat

P& grund av rådande
lH:iggsanslag

antagna

10e FRÄMJAN:>E AV LANTBRUKET
27. 10A9
300.000

(40.

)

· lut om startstöd till unga odlare (FFS
Genom statsr&dets
633/83) har systemet
startbidrag till unga odlare fr.o.m.
att gälla hela landet, Stortbidrag kan
1.7. 1983 utvidgats
numera i
beviljas unga odlcore d& de börjar med g&:rdsbruk oeks8 annars än i samband med generationsväxling,
l&:r
Landskaps styrelsen
mark att u
anslag om 300.
riket.

härav ett tilläggs~
med anledni
enahanda grunder som i

11. ANNAT UN:>ERSTÖDJAN)E AV LANTBRUKET
'27.

n. 41

Utgifter för balansering av lantbrukse_roduktionen
nytt)
200,000
(-)

(Momentet

Enligt statsr8dets beslut av den 7 juli 1983 om produktions-

avtal för råg (FFS 619/83) betalas i

ket en premie om 400

mark per ha, som 1983 besås med råg.

För att främja r&godli
om 200.000 mark
grunder som i riket,

1

l

föres!

ett an

, som erlägges på enahanda

i

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN
. 12.01

Avlöning_a:r ( f)
8'.700

(

Landskapsstyrelsen föresl8r ett tilläggsanslag om 8,700 mark
för fortsatt avlönande av en trHdg&rdsfältmHstare i arbetsavtals
tunder tiden
1 11 - 31. 12. 1

20. FRÄMJAf\DE AV

INGEN

125.000

(100,000; tb 400.000)

27.20.21
i Degerby

De slutl

steg till 1,
ses vara l.

stöd för projektet

ov~

mark
l8r landskaps=
om 125.000 mark,

27.

.44
1.500.000
För
jl
u
enligt samma grunder som

slag om 1.500.000

av
i

töd

t erfordras ett tilläggsan~

mark~

21. FISKODLINGEN
27 .21.21,

Övriga driftskostnader (f)
45.000
(638.000)
I försökssyfte har odlingskapaciteten vid Guttorps fiskod-

lingsanstalt utökats genom att 50.000 ett8riga havs~ringar
och 10,000
tåriga
flyttats till nätbassänger i havsvikar.
~tgår

som
För det
läggsanslag om 45.000 mark,

erfordras ett till-

Mil

30. MILJÖVJ\RDEN
f

. 30.

t oväntat stort antal ansök-

Tilläggsan
ningar om s

s

tta

Al

.02.

r

35.000
l

att

merkostnader som v8llats
stämmelser och av

04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

Trafiken till As
olma, 8
m.s. Asterholma som är byggd
om endast 15 ton.

upprätthålls i detta nu av
1936 och har en lastkapacitet

För anskaffande av ny färja med en lastkapacitet om 60 ton för
Asterholma-trafiken föreslås ett anslag om 3.000.000 mark,

