
1986-87 Ls framst. nr 46 - I tb OM 1987. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL-

NING till Landstinget med förslag 

till första tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland 

under år 1987. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för land

skapet Åland under år 1987. 

Renovering av s9na~_9riebyggnaden. 

I förslaget till ordinarie årsstaten för år 1987 upptogs ett 

anslag om 200.000 mark för projektering av en renovering av 

sanatoriebyggnaden" Landskapsstyrelsen konstaterade härvid att 

renoveringen lämpligen borde vidta omedelbart efter det att 

sjukhusets lasarettsflygel tas i bruk emedan en stängning av de i 

sanatoriedelen verksamma avdelningarna då kan undvikas genom en 

fortsatt upphyrning av de tillfälliga sjukhuslokaliteterna i 

Gul låsen. 

Sanatorieflygeln utgör sjukhusets äldsta del och har ej grund

renoverats sedan den byggdes år 1952. Detta innebär att den 

byggnadstekniskt är föråldrad och i undermåligt skick. Renove

ringen är avsedd att råda bot på dessa olägenheter samt att i 

viss mån anpassa utrymmena så att dessa är mera lämpade för vård 

enligt moderna vårdprinciper. En genomförd renovering kommer att 

ge enheten för rehabilitering och geriatrik 18 bäddplatser och 

enheten för medicinska lungsjukdomar 20 bäddplatser. Den nuvar

ande sanatoriedelen omfattar 45 platser av vilka dock högst 40 

platser kunnat utnyttjas av praktiska skäl. 

Sanatorieflygelns renovering motiveras såsom ovan nämnts främst 

av byggnadstekniska skäl. Bland annat motsvarar elsystemet inte 

de krav som idag uppställes för utrymmen för medicinskt bruk. 

varm- och kallvattensystemet är i sådant skick att det bör 
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förnyas, då de 35-åriga rören vid upprepade tillfällen sprungit 

läck. Samtliga rörledningar bör förnyas medan däremot sanitetsut

rustningen delvis kan återanvändas. Ventilationssysternet är 

ineffektivt och skapar visst undertryck i hela flygeln med 

påföljd att drag uppstår, vilket upplevs som obehagligt av såväl 

patienter som personal. På grund av det undermåliga ventilations

systemet kvarblir obehagliga lukter i utrymmena. Installation av 

ett modernt utvecklat ventilationssystem eliminerar dylika 

olägenheter samtidigt som brandsäkerheten i ventilationskanalerna 

förbättras. Värmesystemet har vid flera tillfällen drabbats av 

läckage och bör förnyas så att samtliga radiatorer bytes ut. 

Samtliga fönster är i sådant skick att de bör förnyas. De s.k. 

ligghallarnas brandsäkerhet bör förbättras och denna del av 

flygeln förses med nödutgångstrappa. Yttertaket består av 

betongtegel och har blivit skört med åren. Nya tegel är omöjliga 

att få tag i, varför taket på grund av sin ålder och allmänna 

skick bör förnyas. 

Sanatorieflygeln omfattar inklusive källare brutto ca 2.050 m2 . 

Rumsytan inklusive källaren utgör ca 1.812 m2 . Volymen är ca 
3 6.842 m . 

Då det sålunda visat sig att byggnaden är i sådant skick att 

relativt omfattande åtgärder är av nöden, stiger kostnaderna för 

renoveringen enligt förhandenvarande beräkningar till ca 

9.000.000 mark. 

Kommunernas betalningsandelar 

kommer att fördelas enligt 

4.300.000 mark. 

Renoveringsprojektet och de 

presenterats vid ett möte 

arbetsutskott och kommunernas 

i renoveringskostnaderna, vilka 

skatteöresantal, uppgår till ca 

beräknade kostnadsandelarna har 

för kommunala samarbetsnämndens 

fullmäktige- och styrelseordför-

ande. Detta möte förenade sig om en rekommendation enligt vilken 

i korthet 

i landskapets nästkommande tilläggsbudget kan medel reserveras 

för projektets förverkligande 



- III -

för kommunernas andel borde ett lån på lämpligen 10 år upptas. 

Räntan borde om möjligt följa Finlands Banks grundränta 

kommunerna bör höras i ärendet. 

Med beaktande 

tillägg till 

av ovanstående kommer 

enskilda årsstaten för 

landskapsstyrelsen att i 

år 1987 att föreslå att 

enskilda medel i första hand erlägger kommunernas kostnadsandel 

till ordinarie medel och att kommunerna beviljas en betalningstid 

om tio år så att andelarna inbetalas under åren 1989~1997, För 

den förlängda betalningstiden skulle kommunerna debiteras en 

ränta om 6,5 procent årlig ränta under förutsättning att finansi

eringen kan ordnas så att merkostnader inte uppstår för enskilda 

medel. För att täcka det härigenom uppkomna underskottet i 

enskilda medel skulle ett lån ur penningautomatmedel upptas. 

Landskapsstyrelsen kommer även att, utgående från det ovan anför

da, inhämta kommunernas yttrande i ärendet. Projektets förverk

ligande blir sålunda beroende av kommunernas samtycke. 

Kostnader för yrkesutbildnin~ i Sverige. 

Landskapsstyrelsen har uppmärksammat att inom vissa delar av 

yrkesutbildningen inte ges undervisning på svenska i Finland och 

att det inom vissa branscher är svårt att få yrkesutbildad 

personal till Åland. Under en lång följd av år har åländska 

studerande utan svårighet kunnat söka och få studieplats i skolor 

i Sverige, vilket även avspeglar sig i elevstatistiken; av 

studerande i yrkesutbildande skolor är läsåret 1986-87 mellan 30 

och 40 % inskrivna i skolor i Sverige. Sedan den 1 juli 1986 är 

emellertid möjligheterna för utländska och därmed även åländska 

studerande att bli antagna till yrkesutbildning i Sverige väsent

ligt försämrade. Då trädde en ny tillärnpningsförordning till 

skollagen i kraft (SFS 1986:572). I den stadgas att en sökande 

som inte är bosatt i Sverige får tas emot som elev i gymnasie

skola endast om ingen i Sverige bosatt sökande går miste om sökt 

plats. En åländsk studerande får rn.a.o. ställa sig sist i kön av 

sökande oberoende av meriter, och eftersom antalet sökande 

åtminstone till populära linjer är stort och vida överstiger 

antalet studieplatser, blir resultatet att ålänningen inte blir 

antagen. 



- IV -

Landskapsstyrelsen finner det angeläget att åländska studerande 

som inte kan få sin utbildning på hemmaplan bör få chansen att på 

lika villkor och på sitt modersmål utbilda sig utanför landskap

et. Landskapsstyrelsen har för avsikt att genom officiella 

kontaktkanaler försöka få till stånd en ändring i de nya bestämm

elserna vad gäller åländska studerande. Förordningen ger nämligen 

regeringen möjlighet att genom särskilda föreskrifter ändra 

antagningsförfarandet. 

Landskapsstyrelsen har även beslutat föreslå upptagande av 

tilläggsmedel för att träda emellan i ett specialfall, där en 

åländsk studerande får sin yrkesutbildning som florist i Sverige, 

då ingen liknande utbildning ges på svenska i Finland, men väl på 

finska i statlig läroinrättning. De medel landskapsstyrelsen 

äskar utgör mellanskillnaden mellan kostnaderna i svensk gym

nasieskola och den överskjutande delen, sedan elevens hemkommun 

erlagt det belopp som skulle ha uppburits av en finländsk skola 

som kommunal andel. I det aktuella fallet finns ett uttalat behov 

av en yrkesutbildad person på Aland, varför anslaget kan betrak

tas som en för landskapet främjande investering. 

Landskapsstyrelsen avser utreda, huruvida lagstiftningsåtgärder 

syftande till en precisering av ramarna för landskapsåtaganden av 

detta slag är behövliga. 

Förvaltningens utrymmesbehov 

Landskapsstyrelsen konstaterar att utrymmesbristen i självstyrel

segården blivit allt mer påtaglig. För att lösa de mest akuta 

behoven av arbetsrum har flera konferensrum redan byggts om till 

kontorsrum. Denna utrymmesreserv är f .n. i det närmaste uttömd då 

de resterande konferensrummen utgör ett minimun med hänsyn till 

behoven. 

För att i detta skede förbättra tillgången på utrymmen krävs att 

någon eller några enheter flyttar till utrymmen utanför själv

styrelsegården. 
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Landskapsstyrelsen har härvid gått in f6r att i detta skede 

behålla de enheter som tillhör centralf6rvaltningen kvar i 
självstyrelsegården. 

I enlighet med ovan nämnda målsättning kommer landskapsstyrelsen 

att meddela berörda parter att bl.a. regionplanebyrån och 

rättshjälpsbyrån på grund av utrymmesbrist successivt bör flytta 

ut ur självstyrelsegården. 

Landskapsstyrelsen kan i samband med detta bereda utrymmen för 

regionplanebyrån i landskapets utrymmen i Godby Center. 

Oberoende av utgången av nämnda åtgärder avser landskapsstyrelsen 

försöka förbättra utnyttjandet av landskapets lokaliteter i Godby 

Center. 

Beträffande en utflyttning av vissa kontorsfunktioner till Godby 

innebär detta att vissa av museibyrån lagrade varor i Godby 

Center borde överflyttas till häktet som därigenom skulle 

användas som museibyråns förråd. Detta möjliggör att häktet i 

framtiden på nytt kan tas i bruk om behov uppstår. 

Emedan ovannämnda åtgärder endast marginellt kommer att lösa 

utryrnrnesfrågan avser landskapsstyrelsen undersöka vilka möjlig

heter som finns att upphyra kontorsutrymmen i Marieharnn för 

arbetsförmedlingen och yrkesvägledningen. 

En utflyttning av dessa enheter skulle avsevärt förbättra 

situationen och ge en lösning för överskådlig framtid. 

Då möjligheterna att finna lämpliga kontorsutrymmen för arbets

förmedlingen är begränsade, skulle det vara fördelaktigt om 

landskapsstyrelsen erhåller fullmakt att ingå hyresavtal när 

utrymmen erbjuds, som bedöms vara ändamålsenliga och förmånliga. 

Med anledning härav föreslås under moment 27.06.10 ett anslag om 

50.000 mark för upphyrning av 300-350 m2 kontorsutrymmen. 
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I övrigt föreslås i föreliggande tilläggsbudget bl.a. 

- tilläggsanslag för bostadslån 

- tilläggsanslag för elkraftsförsörjningen i skärgården 

- tilläggsanslag för laboratorietillbyggnaden vid Alands tekniska 

skola 

anslag för bidrag för renovering av 4/mbk Pommerns däck 

- tilläggsanslag för understöd för sänkande av småtonnagets 

räntekostnader 

- tilläggsanslag för utgifter för balansering av lantbrukspro

duktionen 

- tilläggsanslag för gårdsbrukslån 

- anslag för lån för finansiering av trålare som anskaffas från 

åländska varv 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 18.017,500 

mark och balanseras med i huvudsak med anslag för skattefinan

siell utjämning och kommunala kostnadsandelar. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1987 budgeterats 

511.653.528 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

detaljmotiveringen får 

Mariehamn, den 10 april 1987. 

L a n t r å d 

Finanschef 

att 

följande 

tillägg 

Landstinget måtte antaga 

förslag till första 

till ordinarie årsstaten 

för landskapet Aland under år 1987. 

Folke Woivalin 

Dan E Eriksson 
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LANDSKAPSSTYRELSEN 

Planeringsrådet och planeringsbyrån 
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VALTNINGSOMRÅDE 
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Huvudtitel 22 

LANDSKAPSSTYRELSEN 

PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Avlöningar (f) 

Huvudtitel 23 

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

~nads~ .~och brand~kydc]sbyrån 

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Bostadslån (r) 

Huvudtitel 24 

FINANSAVDBLNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

Stöd för elkraftsförsörjningen i skär

gården (r) 

32a00{) 

32.000 

320000 

l 400,,000 

1.4000000 

1.400,000 

L000,000 
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Huvudtite1 25 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRADE 9.693.000 

~rån för hälso- och sjukvårdsärenden 

ALANDS CENTRALSANATORIUM 

Upphyrning av tillfälliga lokaliteter 

Grundförbättring av byggnader (r) 

Huvudtitel 26 

9.693.000 

693.000 

9.000.000 

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 1.707.500 

Allmänna byrån och skol~ån 

ALANDS TEKNISKA SKOLA 780.000 ---
Laboratorietillbyggnaa ( r ) 780.000 

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 52.000 

Grundförbättringar ( r ) 52.000 

ALANDS LANTMANNASKOLA 14.500 

Arbetsverksamhet ( f) 11.000 

Elevtransporter ( f) 3.500 
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YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD

NINGEN 

Kostnader för yrkesutbildning i Sverige 

GRUNDSKOLVÄSENDET 

Understöd för lägerskolverksamhet 

ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjds

förening r.f. för skolverskamhet (f) 

ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

Främjande av vetenskap, litteratur och 

konst, samt understöd åt kulturella or

ganisationer (r) 

5. Ålands Sång- och musikför

bund r . f, ( r ) 

21.För Kulturfestival -87 (r) 

Nordiskt kulturutbyte 

~seibyrån 

MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll 

11.000 

11.000 

5.000 

5.000 

30.000 

30.000 

15.000 

15.000 

800.000 

800.000 
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27.06.10 
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27.11.85 

27.13. 
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27.20. 

27.20.85 
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Huvudtitel 27 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

Allmänna byrån 

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Understöd för sänkande av småtonnagets 

räntekostnader (r) 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Lokalutgifter (f) 

Jordbruksbyrån 

ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

Utgifter för balansering av lantbruks

produk t ionen 

Gårdsbrukslån (r) 

SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Anskaffning av arbetsrnaskiner och tran

sportredskap (r) 

Fiskeribyrån 

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

Lån för finansiering av trålare som an

skaffas från åländska varv (r) 

4.085.000 

500.000 

500.000 

50.000 

50.000 

1.400.000 

600.000 

800.000 

85.000 

85.000 

1. 950. 000 

1.950.000 
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27.25. 

27.25.21 

28. 

28.18. 

28.18.21 
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VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

Utgifter för skötsel av sjöar och vattendrag 

~ för turistärenden 

TURISMEN 

Undersökningar, informationsverksamhet 

och klassificeringar 

Huvudtitel 28 

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån 

UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Understöd för utvecklande av kollektiv

trafiken (r) 

Utgifternas totalbelopp 

18.017.500 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

100.000 

100.000 
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12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
========================== 

12.22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

12.22.03. Planerin~srådet och planeringsbyrån 

12.25. 

2. Diverse inkomster 

Bokslut 1986 Budget 1987 
168,00 100 

Se moment 22.03.01. 

Förslag 1987 
18.000 

SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSAVOELNINGENS FöRVALT
NINGSOMRADE 

12.25.11, Alands centralsanatoriums inkomster 

12.27. 

6. Kommunernas andelar i grundförbättringskost
nader 

Bokslut 1986 Budget 1987 

Undermomentet nytt. 

Förslag 1987 
4.300.000 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås upp
taget 4.300.000 mark såsom varande kommunernas beräknade 
andel i grundförbättringskostnaderna för sanatoriebygg
naden. 

NÄRINGSAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRAOE 

12.27.03. Aterbekomna kreditförluster 

Bokslut 1986 Budget 1987 

Momentet nytt. 

Förslag 1987 
213.000 

I samband med en slutlig utdelning i en konkurs har land
skapet återfått 213.000 mark av ett erlagt garantiansvars
belopp. På grund härav föreslås 213.000 mark upptaget un
der detta moment. 
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14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Bokslut 1986 Budget 1987 
277.049.990,00 423.156.768 

Förslag 1987 
13.486.500 
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22. LANDSKAPSSTYRELSEN 
================== 

22.03. PLANERINGSRADET OCH PLANERINGSBYRAN 

22.03.01. Avlöningar (F ) 

Bokslut 1986 Budget 1987 
194.115~12 242.300 

Förslag 1987 
32.000 

Till följd av en moderskapsledighet för en vid byrån an
ställd person föreslås ett tilläggsanslag om 32.000 mark 
för tjänstekollektivavtalsenlig lön under tjänstledighets
tiden. 

Under moment 12.22.03.2 har observerats de dagpenningar 
arbetsgivaren erhåller för den tid lön utbetalas. 
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23. KANSLIAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 

23.21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

23.21.83. Bostadslån (R ) 

Bokslut 1986 Budget 1987 
5.825.900,00 15.200.000 

Förslag 1987 
1.400,000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 1.400.000 mark. 
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24, FINANSAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 

24.02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LAN 

24.02.61. Stöd för elkraftsförsörjningen i skärgården (R ) 

Bokslut 1986 Budget 1987 
2.800.000 

Förslag 1987 
1. 000 .000 

Under momentet upptog landstinget i årsstaten för år 1986 
3.100.000 mark och i årsstaten för år 1987 2.800.000 mark, 
alltså sammanlagt 5.900.000 mark. Anslaget är avsett att 
användas för täckande av kostnader för renovering av 
Alands Elandelslags 10 kV-linjer i skärgården. Totalkost
naden för dessa investeringar är beräknad till 6.500.000 
mark. 

I årsstaten för år 1987 anges att landskapsbidrag skulle 
få utgå med högst 90 procent av de verkliga investerings
kostnaderna. Eftersom något sådant villkor inte hade in
tagits fHr år 1986 1 förefaller det som om landstinget nu 
avser att principerna i statsrådets beslut av den 5.6.1986 
beträffande stödjande av landsbygdens elektrifiering 
(FFS 450/86) skall följas. Enligt det beslutet kan i fråga 
om anläggande av s.k. matarledningar beviljas bidrag om 
högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna. 

Alandsdelegationen har nyligen, i samband med prövning av 
en ansökan om e.o.anslag för byggande av bl.a. en 45 kV 
stamledning till Lappo, haft möjlighet att ta ställning 
till frågan i vilken utsträckning det är rimligt att även 
på åländska förhållanden tillämpa principerna i förevar
ande statsrådsbeslut. Härvid fann delegationen att det 
med hänsyn till bestämmelserna i 30 § självstyrelselagen 
rörande landskapets särförhållanden och avskilda läge 
fanns skäl att bevilja det begärda anslaget till fullt 
belopp. Grunden för ställningstagandet var dels det i 
relation till motsvarande riksförhållanden höga elpriset 
i landskapet men även ''landskapets svårbemästrade elför
sörjning i övrigt" o 

Med hänsyn till det sagda finner landskapsstyrelsen skäl 
att föreslå en sådan ändring av motiveringen under momen
tet att begränsningen av bidragets procentuella andel av 
kostnaderna utgår. Eftersom det är osannolikt att investe
ringarna kommer att slutföras under innevarande år, så 
finns det däremot inte i detta skede någon anledning att 
höja ans 1 ageL 

Under momentet föreslog landskapsstyrelsen i årsstaten f~r 
år 1987 även ett anslag fUr utjämning av elprisskillnad
erna. Landstinget, som i enlighet med tidigare fattat 
principbeslut 9 fann det riktigt att ta upp medel för ända
målet, ansåg dock att den föreliggande utredningen inte 
var tillräcklig som underlag för budgetering av medel. 
Samtidigt hemställdes dock om att en förnyad utredning 
skulle utföras i så skyndsam ordning att det vore möjligt 
att uppta anslag i tillägg till årsstaten. 



24.02 12 ~ 

De utredningar som nu föreligger visar att det för en 
fullständig utjämning av prisskillnaden mellan Alands 
Elandelslags och Mariehamns stads elverks distributions
områden för närvarande skulle krävas ett årligt anslag 
på flera miljoner mark. 

Eftersom fråga dock är om ett helt nytt slag av bidrag 
finns det emellertid anledning att till dess flera 
erfarenheter vunnits, under det första året uppta ett 
lägre belopp. Fördenskull föreslås att det nu skulle 
anslås 1 miljon mark att utges i bidrag till Alands 
Elandelslag för utjämnande av elprisskillnaden. Summan 
motsvarar nära den merkostnad abonnenterna inom Elandels
lagets distributionsområde har i förhållande till medel
priset för motsvarande abonnentgrupper i riket, en mer
kostnad som orsakas av den kostsamma distributionen i 
skärgården. 



13 - 25.00 

25. SOCIAL- OCH H~LSOVARDSAVDELNINGENS FöRVALT-
=========================================== 
NINGSOMRADE 

25 .11. ALANDS CENTRALSANATORIUM 

25.11.26. lJQEhyrning av tillfälliga lokaliteter 

Bokslut 1986 Budget 1987 Förslag 1987 
693.000 

Momentet nytt. 

Med hänvisning till allmänna motiveringen och moment 
25.11.74 föreslås 693.000 mark för upphyrning av till
fälliga sjukhuslokaliteter i Gullåsen under augusti
december 1987. Behov av lokaliteterna beräknas finnas 
t.o.m. februari 1988. Hyran uppgår till 138.600 mark 
per månad. 

25.11.74. Grundförbättring av byggnader JB~1 

Bokslut 1986 Budget 1987 
200.000 

Förslag 1987 
9.000.000 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
anslag om 9.000.000 mark, vilket även får användas för 
projekteringskostnader. 
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26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 
==~==================================~==== 

26.05. ALANDS TEKNISKA SKOLA 

26.05.74. Laboratorietillbyggnad (R ) 

Bokslut 1986 Budget 1987 Förslag 1987 
780.000 

26.06. 

4.818,95 400.000 

På basen av inbegärda entreprenadanbud konstaterar land
skapsstyrelsen att den beräknade totalkostnaden för pro
jektet inklusive inventarier stiger till 2.980.000 mark 
mot tidigare kalkylerade 2.200.000 mark. 

Med anledning av ovanstående föreslår landskapsstyrelsen 
ett tilläggsanslag under momentet om 780.000 mark. 

ALANDS SJöMANSSKOLA 

26.06.75. Grundförbättringar (R ) 

Bokslut 1986 Budget 1987 Förslag 1987 
52.000 

26.08. 

20.834,00 70.000 

För att i samband med omläggningen av golven i sjömans
skolans undervisningskök kunna flytta r5rledningar till 
mellantaket föreslås ett tilläggsanslag om 52.000 mark. 
Genom åtgärden kan läckage upptäckas tidigare och kost
samma reparationer undvikas. 

ALANDS LANTMANNASKOLA 

I ordinarie årsstaten för år 1987 har för såväl v5r- som 
höstterminen 1987 upptagits anslag för undervisning -
förutom på basåret - även på de för eleven alternativa 
specialiseringslinjerna husdjursskötsel och odling. 

Sedan landskapsstyrelsen avgav sitt budgetförslag har det 
emellertid visat sig möjligt att genomföra en trädgårds
odlarlinje läsåret 1987-88. Enligt den ursprungliga mål
sättningen skall denna specialiseringslinje alternera med 
husdjursskötsellinjen. 

Med anledning av ovanstående föreslår landskapsstyrelsen 
att vid lantmannaskolan läsåret 1987-88 skulle ges under
visning på en trädgårdsodlarlinje i stället för den i 
årsstaten förutsatta husdjursskötsellinjen. Då detta inne
bär vissa merkostnader dels för bl.a. växtplantor och 
substrat ca 11.000 mark (moment 26.08.22) och dels för 
elevtransporter till ett privat växthus i Eckerö' ca 3.500 
mark (moment 26.08.27) föreslås anslag för dessa upptagna 
i föreliggande tilläggsbudget. 



15 - 26,08 

26.08.22, Arbetsverksarnhet F 

Bokslut 1986 Budget 1987 
27.039,85 42.000 

Förslag 1987 
11.000 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett 
tilläggsanslag om 11.000 mark. 

26.08.27. Elevtransporter (F) 

Bokslut 1986 Budget 1987 Förslag 1987 
3.500 

26 .13. 

26.23. 

26.24. 

6.221,45 27.000 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett 
tilläggsanslag om 3.500 mark, 

YRKESKURSER OCH öVRIGA UTGIFTER FöR UTBILD
NINGEN 

Bokslut 1986 Budget 1987 

Momentet nytt. 

Förslag 1987 
11. 000 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
anslag om 11.000 mark. 

GRUNOSKOLVÄSENDET 

kol verksamhet 

Bokslut 1986 Budget 1987 

Momentet nytt. 

Förslag 1987 
5.000 

För unders av lägerskolor i landskapet för mellan-
stadi föreslås 5.000 mark. 

öVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

26.24.53. Landska*sun?~~stöd åt Alands hemslöjdsföre
ning r .. får skolverksamhet. (F ) 

Bokslut 1986 Budget 1987 
177.625,40 275.000 

Förslag 1987 
30.000 

Som stöd för utökade fastighetskostnader föreslås ett 
tilläggsanslag om 30.000 mark. 
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26.27. ALLMJ:\NNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27.50. Främjande av vetenska_p, litteratur och konst 
samt understöd at kulturella organisationer (R ) 

5. Alands sång- och musikförbund r.f. (R ) 

Bokslut 1986 Budget 1987 Förslag 1987 
95.000,00 180.000 

I årsstaten för år 1987 upptogs under detta undermoment 
70.000 mark att utges som understöd under förutsättning 
att en heltidsanställd verksamhetsledare/förbundsdirigent 
är verksam inom förbundet. 

Föreslås att motiveringen ändras så att bidraget även kan 
utges för en halvtidsanställd verksamhetsledare/förbunds
dirigent och en sångpedagog. 

21. För Kulturfestival -87 (R ) 

Bokslut 1986 Budget 1987 FCirslag 1987 
20.000,00 45.000 

I ordinarie årsstaten för år 1986 upptogs ett anslag om 
45.000 mark för kulturfestivalen. Av anslaget avsåg 25.000 
mark förlustgarantier; för år 1986 vilka icke utbetalats 
då festivalen år 1986 inte uppvisade något underskott. Då 
emellertid underskottet i samband med kulturfestivalen för 
är 1985 var betydande föreslår landskapsstyrelsen att 
anslaget för förlustgarantier skulle få användas för att 
delvis täcka detta. 

26.27.56. NordisJ~J kulturutbyte 

Bokslut 1986 Budget 1987 Förslag 1987 
15.000 

26.29. 

57.407,67 100,000 

På grund av ett stort antal ansökningar föreslås ett 
tilläggsanslag om 15.000 mark för lägerskolverksamhet. 

MUSEIBYRANS ALLMANNA VERKSAMHET 

26.29.30. Understöd för 4/mbk P2mmerns underhåll 

Bokslut 1986 Budget 1987 Förslag 1987 
800.000 10.000 

För bidrag till Mariehamns stad för renovering av 4/mbk 
Pommerns däck föreslås ett delanslag om 800.000 mark. 
Bidraget utgår med högst 86 procent av kostnaderna, vilka 
totalt räknas till 1.600.000 mark. 



17 - 27.00 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 

27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27.02.63. Understöd försänkande av smätonnag_ets ränte
kostnaderlR ) 

27.06. 

Bokslut 1986 Budget 1987 
2.499.999,00 1.000.000 

Förslag 1987 
500.000 

På basen av inlämnade ansökningar om understöd för stink
ande av småtonnagets räntekostnader för andra halvåret 
1986 bedömer landskapsstyrelsen att ett tilläggsanslag 
under momentet är motiverat för att möjliggöra utbetalning 
av stöd för första halvåret 1987 på enahanda grunder som i 
riket. 

ARBETSFöRMEOLI 

27 .06.10. Lokal~1,gj1~~(F_J_ 

2'7.11. 

Boks l 1986 Budget 1987 

Momentet nytL 

Förslag 1987 
50.000 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
anslag om 50,000 mark, 

ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27. 11. 41. 1Jj:51ifter för bal anser i ng av l antbruksprQ._~uk
tionen 

Bokslut 1986 Budget 1987 
153.850~00 160,000 

Förs li.19 1987 
600,000 

Enligt statsrådets lut av den 5 februari 1987 (FFS 
87/87 och 90/87} kan år 1987 ingås trädesavtal för en 
ettårig trädesperiod, Landskapsstyrelsen föres1år att 
motsva trädesavtal får ingås i landskapet på enahanda 
grunder och villkor som i riket så att trädespremie utgår 
med 2.000 mark/ha då trädesarealen överstiger 75 procent 
av odlarens åkerareal och 1.700 mark/ha då trädesarealen 
utgör 5 procent av odlarens åkerareal. 

Med anledning av ovanstående föreslås ett tilläggsanslag 
om 600.000 mark. 
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27.11.85. Gårdsbrukslån R 

27.13. 

Bokslut 1986 Budget 1987 
4.652.500,00 9.500.000 

Förslag 1987 
800.000 

Föreslås ett till~ggsanslag om 800.000 mc:rk. 

SKOLL'AGENHETEN JOMALA GARD 

27.13.70. Anskaffning av arbetsmaskiner och transport-
~12.JJU~ 

27.20. 

Bokslut 1986 Budget 1987 
113.161,00 126.000 

Förslag 1987 
85.000 

I årsstaten för år 1987 upptogs ett anslag om 100.000 mark 
för utbyte av utgödslingsanordning i ladugården. Land
skapsstyrelsen har därtill konstaterat att åtgärder även 
bör vidtagas för att förbättra gödsellagringen, vilket 
närmast förutsätter att gödselplattan förstoras och för
ses med högre skyddskanter. 

Med anledning av ovanstående föreslås ett tilläggsanslag 
om 85.000 mark för en totalrenovering av gtidselhante
ringen. 

Landskapsstyrelsen avser i högre grad anpassa husdjurs
skötseln till de krav som undervisningen ställer, vilket 
innebär att antalet mjölkkor på sikt kommer att minska. 

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

27.20.85. Lån för finansierinI av trålare som anskaffas 
från åländsk~ VC!!'V _R } 

Bokslut 1986 Budget 1987 

Momentet nytt. 

Förslag 1987 
1. 950. 000 

Behovet av att förnya den överåriga åländska trålfiske
flottan är stort. Det har dock visat sig vara svårt att 
ordna finansiering för större nybyggnadsprojekt. Med an
ledning härav och då två byggen av ståltrålare för när
varande är under genomförande i landskapet föreslår land
skapsstyrelsen att ett anslag om 1.950.000 mark upptas 
för utgivande av lån för finansiering av trålare som an
skaffas från åländska varv. Lånen föreslås utgivna enligt 
de villkor som framgår av statsrådets beslut om allmänna 
villkor för lån, vilka beviljas för finansiering av 
trålare som anskaffas från inhemska varv (FFS 348/79), 
vilket innnebär en lånetid om högst 20 år och årlig ränta 
om f .n, 5 procent. 



19 - 27.22 

27.22. VATTENFORSURJNING OCH VATTENVARD 

27.22.21. Utgifter för skötsel av sjöar och vattendrag 

27.25. 

Bokslut 1986 Budget 1987 
48.813,67 148.000 

Förslag 1987 
50.000 

För utökade undersökningar i anslutning till fiskodlingar 
föreslås ett tilläggsanslag om 50.000 mark. 

TURISMEN 

27.25.21. Under~r, informationsverksamhet och 
klassificeringar 
----..._-~~-=~~~~·~ 

Bokslut 1986 Budget 1987 
85.247,24 190.000 

Förslag 1987 
50.000 

För att täcka landskapsstyrelsens kostnader för den 
strategiska planen och handlingsplanen för turistnKringen 
i landskapet utbetalades år 1986 200.000 mark varav 
150.000 mark belastades moment 27.02.40 och 50.000 mark 
detta moment. 

Då fHr planen erfordras ytterligare 150.000 mark under är 
1987, vilket överstiger det ursprungligen beräknade, före
slås under momentet ett tillägg om 50.000 mark. 

Nämnas kan att Mariehamns stad deltar i kostnaderna med 
ytterligare 100.000 mark för ovannämnda planer. 



28.00 20 -

28. TRAFIKAVDELNINGENS FöRVALTNINGSOMRADE 
===================================== 

28.18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28.18.21. Understöd för utvecklande av kollektiv
trafiken {R J 

Bokslut 1986 Budget 1987 
7.607,40 260.000 

Förslag 1987 
100.000 

För stöd till kommuner för upprätthållande av en viss 
grundtrafik föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 mark. 


