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LANDSKAPSSTYRELSENS MEDDELANDE till 

Landstinget angående utarbetad "Översikt 
0 0 0 

av landskapet Alands hushallning aren 

1978-1982" för ordinarie och extraordi-

narie medel. 

Landskapsstyrelsen överlämnar bilagt den i finansförvaltningslagen 

förutsatta 5-årsplanen för landskapets hushållning i form av en ut

arbetad "Översikt av landskapet Ålands hushållning åren 1978-1982" 

för ordinarie och extraordinarie medel. 

Som grund för översikten ligger de olika avdelningarnas äskanden. 

Utgiftskalkylerna baseras i regel på en s.k. oförändrad ambitions

nivå, d.v.s. kalkylen förutsätter den ambitionsnivå som preciseras 

i lagar och förordningar som är i kraft eller i tidigare budget

beslut. 

Översikten bör betraktas såsom en målsättningsbudget på medellång 

sikt. Utgifterna beräknas under åren 1979-1982 stiga med i genom

snitt 1,2 procent per år. 

SAMMANFATTNING AV UTGIFTERNA ENLIGT UTGIFTSART 

Konsumtionsutgifterna 

Enligt översikten beräknas konsumtionsutgifterna årligen i genom

snitt stiga med 2 %. Vid bedömningen härvidlag har landskapsstyrel

sen strävat att beakta den allmänna stegring som förorsakas av att 

nya utgifter tillkommer. Bland sådana kan nämnas driften av lax

odlingsanstal ten, ökade utgifter för polisväsendet, driften av för

söksväxthus i skärgården, svinavelsstation, personalbostäder i 

Jomala, nya museet och ny verkstad för trafikavdelningen samt 

ökade utgifter föranledda av utbyggnaden av skärgårdskommunikatio-

nerna. 

Överföringsutgifterna 

Uppskattningen av överföringsutgifterna har i huvudsak baserats på 

avdelningarnas framställningar. Utgifterna ifråga beräknas årli

gen stiga med i medeltal 2,J procent. 

Realinvesteringarna 

För realinvesteringarna under planperioden redogöres på sidorna 
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11-27. Utgifterna beräknas jämfört med grundbudgeten för 

1978 minska under perioden. 

Lån och övriga finansinvesteringar 

0 ar 

Den årliga genomsnittliga ökningen beräknas till ca O,J procent. 

STÖRRE REFORMER OCH INVESTERINGAR 

Inom de olika förvaltningsområdena förverkligas bl.a. följande 

reformer och investeringar: 

Kansliavdelningens förvaltningsområde 

Polisväsendet i landskapet omorganiseras till ett enda polis

distrikt, nya polislokaler upphyres fram till år 1982, nytt po

lishus bygges åren 1981-1982. Brandväsendets omorganisation och 

utbyggnad fortsättes i enlighet med gällande lagstiftning. 

Social- och hälsovårdsavdelningens förvaltningsområde 

De främsta reformerna inom ovannämnda område hänför sig till 

uppbyggandet av verksamheten inom alkohol- och nykterhetsväsen

det och missbrukarvården och utvecklandet av omsorgerna om ut

vecklingsstörda. Under planperioden utbyggs långtidsvården av 

sjuka och beräknas en ny hälsocentral byggd. 

Utbildningsavdelningens förvaltningsområde 

Den största reformen inom utbildningsavdelningens förvaltnings

område beräknas bli förnyelsen av utbildningen på gymnasialsta

diet. I landskapet arbetar med denna reform en av landskapssty

relsen tillsatt parlamentarisk utbildningskommitte. Arbetet har 

dock ännu inte slutförts och kostnaderna för reformen har på 

grund härav inte specifierat kunnat beaktas i denna 5-årsplan. 

Utvecklandet av sagda utbildning beräknas ske under en jämförel

sevis lång tid. Reformen föregås av en anpassnings- och över

gångsperiod under vilken kostnadsökningen beräknas bli jämförel

sevis obetydlig. De faktorer som under planperioden medför till

läggsko s tnader utgör en aktualiserad förlängning av studietiden, 

nyanskaffning av läromedel och förbättrande av undervisningsut

rymmen, fortbildning av lärare och utarbetande av nya läropla

ner. Kostnaderna inrymmes i den beräknade generella årliga real

ökning av konsumtionsutgifterna om 2 % som beaktats för åren 

1979-1982. 
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Näringsavdelningens förvaltningsområde 

I översikten har landskapsstyrelsen utgått från att utvecklings

områdeslagstiftningen och i anslutning till denna stiftade lagar, 

som utgår år 1979, kommer att förlängas. I regeringsprogrammet 

ingår att lagstiftningen skall förlängas med 2 år. 

Översikten inrymmer olika stöd i form av bidrag och lån i stort 

sett i samma utsträckning som tidigare. För näringsavdelningens 

del är den årliga realökningen av lån och finansinvesteringar i 

genomsnitt 0,7 procent. 

Trafikavdelningens förvaltningsområde 

Såsom framgår av översikten kommer en ny reviderad trafikplan 

för skärgården att utarbetas. Satsningarna inom trafikavdelning

ens förvaltningsområde framgår av sidorna 19-27 i översikten. 

Bland dessa kan nämnas byggandet av en isgående ersättningsfärja 

för m/s Tre Måsar. År 1981 beräknas Brändö-Torsholmavägen utbyggd. 

Extraordinarie anslag 

Av sidorna 35-37 framgår de beräknade extraordinarie anslagen 

under planperioden. 

Landskapsstyrelsen överlämnar härmed ovannämnda översikt till 

Landstinget. 

Mariehamn den 11 maj 1978. 

V i c e 1 a n t r å d 

Finanschef 
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