
LANDSKAPSSTYREISENS FRAMSTÄILNING 
l:torslag till andra tillägg.-,budget för år ll.995 

1995-96 nrlO 

ALLMÄN MOTIVERING 

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg 

till budgeten för landskapet Åland under år 1995. 

I tilläggsbudgeten föreslås bland annat 

tilläggsanslag för bostads bidrag, 

tilläggsanslag för landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för 

socialvården. 

tilläggsanslag för avlöningar vid Ålands hälso- och sjukvård 

anslag för byggnadsinvesteringar vid' Ålands hälso- och sjukvård 

tilläggsanslag för landskapsandelar för grundskolornas drifts- och 

anläggningskostnader 

tilläggsanslag för studiepenning 
anslag för sångspelet Katrina 

tilläggsanslag för Ribackaprojektet i Kastelholm 

tilläggsanslag för fmansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder 

tilläggsanslag för arb€!tslöshetsersättningar 

anslag för producentstöd enligt anslutningsavtalet 

tilläggsanslag för skärgårdstrafiken 

anslag för anskaffning av färja. 

Tillägget balanserar på ett netto om 51.291.000 mark. I och med tillägget bar för år 

1995 budgeterats totalt 1..045.209.000 mark~ varvid den budgeterade upplåningen 

uppgår till 28.331.000 mark. I och med de besparingar som beräknas uppstå i bokslutet 

torde dock inget nämnvärt. underskott uppstå eller någon upplåning behöva verkställas. 

Vid tillfällig införsel av bLa. travhästar för tävlings- och träningsändamål till Svt~rige 

är man tvungen att lämna garantier för den mervärdesskatt som uppbärs på hästens 

värde för den händelse hästen inte skulle återföras ut ur landet. 

Detta har lett till att ägarna antingen själva eller via ombud måste ställa garantier till 

den svenska tullmyndigheten för momsvärdet. 

Landskapsstyrelsen anser det med tanke på omständigheterna skäligt att landskapet 



ställ~r .. en generell garanti till förmån svensk~ tullmyndigheter för Ålands 

Hästaveisförening r.f. :s medlemmar för denna tillfälliga införsel. Arrangemanget borde 

kunna tillämpas även för andra ideella organisationer som har anledning att tillfälligt 

införa varor eller levande djur till Sverige för tävlings- eller träningsverksamhet. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen 

vördsamt föreslå 

Mariehamn den 2 januari 1996 

Lantråd 

Vicelantråd 

att Lagtinget antår följande förslag till 

andra tillägg till budgeten för år 1995 

samt bemyndigar landskapsstyrelsen att 

uppta för förverkligandet erforderliga lån 

samt 

att Lagtinget bemyndigar land
skapsstyrelsen att utan krav på 

motsäkerhet men i övrigt på av 

landskapsstyrelsen fastställda villkor 

bevilja landskapsgarantier såsom 

ptoprieborgen till förmån för ideell 

organisation som tillfällligt inför levande 

djur eller varor till Sverige för tävlings-, 

tränings- eller liknande verksamhet till 

ett högsta sammanlagt belopp om 

1. 000. 000 mark till säkerhet för den 

mervärdesskatt som svenska staten 

uppbär om återutförsel ej sker. 

Roger Jansson 

Roger Nordlund 
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1. Driftsinkomster 2.700.000 

12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.26.20. Inkomster från högskoleundervisningen 

12.26.29. Museibyråns inkomster 

1. Inkomst av arkeologisk verksamhet 190.000 
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12.27 .10. Jordbruksbyråns inkomster 
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12.27.30. Miljövårdsbyråns inkomster 

12.28. . TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 
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Inkomsternas totalbelopp 
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m 24.00Q 
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2.700.000 
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- 160.000 
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_..41.741.000 

31.400.000 
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51.291.000 
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1.110.000 

l'.Zl.000 
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;25.04.50. Bostadsbidrag (F) 
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620.000 

100.000 

_ _920.000 

920.000 

_2,800.000 

4.200.000 

5.600.000 

--~4...000 

454.000 

10.167.000 

- 550.000 

350.000 

200.000 

50.QQO 

50.000 

20.000 

- 284J)QQ 
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26.20. ÅLANDS HÖGSKOLA 335.000 
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26.20.22. Avgiftsbelagd service (F) 74.000 
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26.23.20. Utvecklande av gmndskoleverksamheten 60.000 

26.23.30. Landskapsandel för gnindskolomas driftsutgifter (F) 300.000 

26.23.32. Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R) 900.000 

26.24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET _1~3.000 

26.24.52. Landskapsunderstöd för studiecirkelverksam.het (F) 13.000 

26.25. STUDIESTÖD _5..100.QOO 
'I 
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27 .03.46. Finansicringsstöd för detaljhandeln i glesbygder 

27 .06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

27. 06. 21. Arbetslöshetsersättningar (F) 

27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

27.10.02. Avlöningskostnader för avbytarservice inom lantbruket (F) 

27.11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27 .11.41. Miljöstöd för jordbruket 

27 .11.44. Bidrag för miljövårdsinvesteringar 

_347.0QQ 

190.000 

157.000 

- 110.000 

310.000 

_llJ}.QQ 

31.000 

5.991.000 

_ _.43.Q..QOO 

300.000 

130.000 

-· 500.000 

500.000 

__ _ill.,_QQQ 

525.000 

900.00Q 

900.000 

-~ 

450.000 

_l.830.00Q 

130.000 
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27.11.45. Producentstöd enligt anslutningsavtalet 

27.17. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 

27 .17 .22. Avverknings- och transportkostnader (F) 

27.17.77. Skogsvårdsarbeten (R) 

27.20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄR!NGEN 

27.20.44. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F) 

27.20.46. A vvecklingsbidrag (R) 

27.25. TURISMEN 

27.25.40. Turismens främjande (R) 

27.30. MilJÖV ÅRDEN 

27.30.25. Underhåll av naturreservat och naturminnen (F) 

27.30.40. Bidrag för hjortdjursskador och kostnader för tillvaratagande av 
fallvilt (F) 

27.30.95. Övriga naturvårdsåtgärder 

Huvudtitel 28 

28. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

28.04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

28.04.20. M/S Skiftets driftskostnader (F) 

28.04.21. Färjhållningen (F) 
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Utgifternas totalbelopp 

1.700.000 

__ jj_QLOOQ 

110.00Q 

40.000 

500.000 

500.000 

375.QQQ 

375.000 

- ~1.000 

25.000 

250.000 

56.000 

2:2.244.000 

22' 14~.J!OO 

580.000 

1.564.000 

20.000.000 

- 100.000 

100.000 

51.291.000 
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INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

~'INANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

In.kom.st 8.Y.J!anaary: 

Bokslut 1994 Budget 1995 

Momentet nytt. 

Landskapet har under år 1995 i enlighet med 63 § självstyrelselagen 
erhållit danaarv varvid i kontanta medel erhållits en inkomst om totalt 
23.698 mark. 

Se även moment 24.05.62. 

SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT~ 
NINGSOMRÅDE 

Ålands hälso~ och sjukvfil:ds..inkomster 

1. Driftsinkomster 

Bokslut 1994 

29.632.877,68 

Budget 1995 

24.300.000 
tb - 300.000 

Inkomsterna under undermomentet beräknas stiga till högre belopp än 
beräknat. På grund härav föreslås ett tillägg om 2.700.000 mark. 

UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 
' 

Inkomster från högskoleundervisningen 

Bokslut 1994 

745.115,71 

Budget 1995 

340.000 
tb 40.000 

Till följd av mer omfattande verksamhet än beräknat överstiger hög
skolans inkomster de beräknade. Se även kapitel 26.20. 

Förslag 

24.000 

Förslag 

2.700.000 

Förslag 

260.000 



12.26.29. 

12.27. 

12.27.10. 

12.27.17. 

12.27.30. 
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Museibyråns inkm:mtu 

1. Inkomst av arkeologisk verksaI1iliet 

Bokslut 1994 Budget 1995 

210.909,20 75.000 

Se moment 26.36.27. 

NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

,furdbruksbyråns inkoms.tm: 

Bokslut 1994 

611.994,15 

Budget 1995 

530.000 
tb 70.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 100.000 mark för beräknade 
inkomster av kartläggningsuppgifter för lantbrukarna i samband med 
stödansökningar i anledning av EU-medlemskapet. 

Bokslut 1994 Budget 1995 

836.959,43 905.000 

På grund av extra avverkning för utbyggnad av golfbanan i Kastelholm, 
föreslås ett tillägg under momentet om 400.000 mark. 

Miijöyårdsby,råns inkomster 

Bokslut 1994 Budget 1995 

724.339,88 611.000 

Som inkomst av till landskapet överförda andelar från delägarna vid 
Boxö tillandnings- och vattenskifte föreslås 31. 000 mark upptaget. Se 
även moment 27.30.95. 

Som ersättning för en av miljövårdsbyrån ombesörjd virkesavverkning 
har 5.000 mark inflytit. Se även moment 27.30.25. 

Förslag 

190.000 

Förslag 

100.000 

Förslag 

400.000 

Förslag 

36.000 



12.28. 

12.28.01. 

14. 

14.0L 

14.01.04. 
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TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Hyror och db~ 

Bokslut 1994 Budget 1995 

131.568,40 300.000 

För den av landskapet ägda flyghangaren vid Mariehamns flygstation 
finns ett hyresavtal med Skärgårdsflyg Ab. Förutom för de flygplan 
som Skärgårdsflyg opererar nyttjas i enlighet med landskapsstyrelsens 
önskemål hangaren även för den av Skärgårdshavets helikoptertjänst Ab 
opererade ambulanshelikoptern. 

Landskapsstyrelsen anser det ändamålsenligt att hangaren mot erläggan
de av endast driftskostnaderna ställs till förfogande för de aktuella 
verksamheterna eftersom ett krav på hyresavkastning leder till ökat 
behov av subvention från landskapets sida. Med anledning av detta 
föreslås att inkomsten under momentet sänks med 160. 000 mark och att 
oreglerade hyror för år 1993 och 1994 om totalt 327.000 mark inte 
skulle krävas in. 

~1NANSIERINGSINKOMSTER 

AVRÄKNINGS& OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

A.u:äkningsbel®.P 

Bokslut 1994 

571.011.512,30 

Budget 1995 

605.000.000 
tb 7.000.000 

Ålandsdelegationen har verkställt avräkningen för år 1994 och fastställt 
avräkningsbeloppet till 582.399.960,54 mark. Under år 1994 erlades i 
förskott 564. 000. 000 mark varför landskapet erhålJit ytterligare 
18.399.960,54 mark. 

Därtill har Ålandsdelegationen fastställt ett ytterligare tillägg till det 
tidigare fastställda förskottet för år 1995 om 13.000.000 mark, varefter 
förskottet för år 1995 uppgår till 625.000.000 mark. 

På grund härav föreslås under momentet ett tillägg om 31.400.000 
mark. 

Förslag 

- 160.000 

Förslag 

31.400.000 



14.01.06. 

; 14.01.10. 

fil . . !lä nans1ermgLn 

Bokslut 1994 
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Budget 1995 

5.758.000 
tb 30.878.000 

Momentet föreslås minskat med 8.305.000 mark. 

Skattegottgörelse 

Bokslut 1994 Budget 1995 

25.000.000 

Ålandsdelegationen har den 11 september 1995 fastställt landskapet 
tillkommande skattegottgörelse för år 1993 till 49.645.644 mark. Då 
tidigare budgeterats endast 25.000.000 mark föreslås under momentet 
ett tillägg om 24.646.000 mark. 

Förslag 

- 8.305.000 

Förslag 

24.646.000 



21. 

21.03. 

21.03.28. 

21.04. 

21.04.29. 

22. 

22.05. 

22.05.95. 

LAG TINGET 

12 

UTGIFTER 

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

llispositionsme.dcl 

Bokslut 1994 Budget 1995 

194.627,54 170.000 

Föreslås ett tilJägg om 40.000 mark. 

Tillägget erfordras eftersom bl.a. kostnaderna för gästbesök blivit högre 
än beräknat. Intresset för att studera Ålands självstyrelse och demilitari
sering har medfört ett stort antal besök. Samtidigt har även landskapets 
autonoma status föranlett att vissa internationella sammankomster 
förlagts hit, varvid självstyrelsemyndighetema enligt praxis utövat visst 
värdskap. 

ÅLANDS DE1,EGATION I NORDISKA RÅDET 

Övriga kons.wntionsutgifter an 
Bokslut 1994 Budget 1995 

156.475,68 118.000 

På grund av utökat antal resor erfordras ett tillägg under momentet om 
37.000 mark. 

LANDSKAPSSTYREI_,SEN 

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Oförutsedda utgifter 

Bokslut 1994 Budget 1995 

55.919,36 100.000 

Landskapsstyrelsen har den 31 augusti 1995 fastställt en laggrundad 
skyldighet att inköpa ett markområde med stenåkrar i Bistorp, Lemland, 
till ett sammanlagt belopp om 312.000 mark, varav 12.000 mark utgör 
ersättning för säljarnas inlösenkostnader. 

På grund härav föreslås ett tillägg under momentet om 250.000 mark. 

Förslag 

40.000 

Förslag 

37.000 

Förslag 

250.000 
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23.09. 

23.09.01. 

23.11. 

23.11.21. 

23.21. 

23.21.63. 

23.30. 

23.30.21. 
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KANSLIA VDELNINGENS FÖRVAI,TNINGSOMRÅDE 

MOTORFORDONSBYRÅN . 

Avlöningar !E) 

Bokslut 1994 . Budget 1995 

1.844.527,,93 1.756.000 

För att täcka kostnaderna för en extra besiktningstekniker för tiden 1. 6-
31. 12. l 995 samt lönejusteringar erfordras ett tillägg under momentet 
om 171.000 mark. 

LAGTINGSV AL 

Utgifter för lagtingsyal (.F) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

Under momentet erfordras ett tillägg om 74.000 mark främst beroende 
på att kostnaderna för poströstningen stigit till högre belopp än beräk
nat. 

FRÄMJANDE AV BOST ADSPR.ODUKTION 

Räntestöd för ffu:yärv av bostäder an 
Bokslut 1994 Budget 1995 

128.006,30 85.000 

Föreslås ett tillägg om 25.000 mark för täckande av kostnaderna för 
räntegottgörelser för under tidigare år beviljade räntestödslån. 

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 

ö_yriga pensim1skostna.dcr.1El 

Bokslut 1994 Budget 1995 

Momentet nytt. 

Kommunernas pensionsförsäkring har med stöd av 6 § lagen om 

Förslag 

171.000 

Förslag 

74.000 

Förslag 

25.000 

Förslag 

550.000 



23.40. 

23.40.01. 

23.40.25. 
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pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 202/64, 
ändr. 1324/94) infört en pensionsbaserad KTAPL-avgift. Denna avgift 
fördelas mellan medlemssamfunden på av utbetalda grundval av an·· 
ställningar hos respektive medlemssamfund. 

En del av avgiften härrör av löpande pensioner på basen av .anställ
ningar hos de kommunalförbund vars verksamhet landskapet övertagit. 

Enligt avtal med kommunerna övertog landskapet i samband med att 
landskapet öveitog ansvaret för hälso- och sjukvården även de tillgångar 
och skulder som hänförde sig till den övertagna verksamheten. 

Den ovan avsedda avgiften är att betrakta som betalning av Ålands 
folkhälsoförbunds och Ålands vårdförbunds skuld till Kommunernas 
pensionsförsäkring varför betalningsansvaret ankommer på landskapet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslå~ ett anslag om 550.000 mark 
som även får användas för betalning av vissa självriskandelar enligt 6 
§ KTAPL som hänför sig till anställningar vid de nämnda kommunal
förbunden. 

ENLIGT FÖRVAL TNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT
GIFTER 

Avlöningar !F} 

Bokslut 1994 Budget 1995 

745.719,59 925.000 

Då behovet av sjuk- och moderskapsvikarier blivit större än beräknat 
erfordras ett tillägg under moment om 210.000 mark. 

Landskapsanstfilldas företag5bälsovård 

Bokslut 1994 Budget 1995 

148.942,26 .. J60.000 

För täckande av kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå för risk
grupperna I, Il och ID erfordras ett tillägg om 80.000 mark. 

Förslag 

. 210.000 

Förslag 

80.000 
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24.02. 

24.02.31. 

24.03. 

24.03.21. 

24.05. 

24.05.62. 
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FINANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA 

A.!hnänna .J.andskapsandelar till kommunerna <Fl 

Bokslut 1994 Budget 1995 

10.900.056,00 11.000.000 

Enligt LL om landskapsandelar till kommunerna 4 § (ÅFS 70/93) skall 
de genomsnittliga beloppen av landskapsandelarna justeras i motsvarig
het till den beräknade förändringen i kostnadsnivån. 

Med hänvisning till ovanstående har det genomsnittliga beloppet av den 
allmänna landskapsandelen för år 1994 justerats till 409 mark och för 
år 1995 likaså till 409 mark. Med anledning härav erfordras ett tillägg 
om 78,000 mark under momentet. 

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT~ 
GIFTER 

Försäkringspcemier (F) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

268.985,00 320.000 

Under momentet erfordras ett tillägg om 35. 000 mark dels p. g. a. höjda 
premier och nya försäkringsobjekt och dels på omläggning av försäk-· 
ringsperioder. 

SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

Överföring av danaan: 

Bokslut 1994 Budget 1995 

Momentet nytt. 

Med hänvisning till moment 12.24.07 föreslås att det belopp om 23.698 
mark landskapet erhållit i kontanta medel utges till Sunds kommun där 
arvlåtaren senast var bosatt. 

Den genom danaarvet erhållna lägenheten Matildelund 3:7 i Tranvik, 
Sund föreslår landskapsstyrelsen att överlåtes till Sunds kommun. Totalt 
har fastigheten i bouppteckningen värderats till 13 .364 mark. 

Förslag 

78.000 

Förslag 

35.000 

Förslag 

24.000 
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24.10.86. 
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25.01. 

25.0l.29. 

25.04. 

25.04.08. 

, 25.04.09. 
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PENNINGAUTOMATMEDEL 

';.,· 

Bokslut 1994 Budget 1995 

5.500.000,00 4.500.00ö 

Se moment 26.28.52. 

SOCIAL· OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS JfÖRV ALT~ 
NINGSOMRÅDE . . . 

CENTRALFÖRVAI~TNING 

Övriga konsumtiommtgifter an. 

Bokslut 1994 Budget 1995 

92.491,81 100.000 

. 
Främst för täckande av kostnader för resor för deltagande) EU-bered-
ningssektionernas möten samt det nordiska samarbetet erfordras ett 
tilläggsanslag under momentet om 35.000 mark. 

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Jämstä.lldhetsdtkgatiuwm 

Bokslut 1994 Budget 1995 

190.000,00 234.000 

För täckande av merkostnader för "Kvinnomässa", annonskampanj i 
samband med valet samt höjda lönekostnader erfordras ett tillägg under 
momentet om 49.000 mark. 

Handikapprådet 

Bokslut 1994 Budget 1995 

28.000,00 28.000 

Handikapprådet har ~nder året utarbetat ett förnyat Mål- och program 
jämte handlingsplan för handikappolitiken på Åland. På grund härav har 
antalet sammanträden varit flere än beräknat varför under momentet 

.. erfordras ett tillägg om 9. 000 mark. 

·Förslag 

. . -''700.000 

Förslag 

35.000 

Förslag 

49.000 

Förslag 

9.000 



25.04.22. 

25.04.50. 

25.04.52. 

25.06. 

25.06.30. 
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Ersättningar i anslutning till övervakning och tillsyn aY...iocY..erlng_ay 
alkoholdryckeic 

Bokslut 1994 Budget 1995 

Momentet nytt. 

Enligt avtal med social- och hälsovårdens produkttillsynscentral erlägger 
landskapet till demia 67 3 av avgifter för tillsyn och övervakning av 
servering av alkoholdrycker för produk:ttillsynscentralens åtaganden i 
anslutning till övervakningen och tillsynen. 

Bostadsbidrag (E) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

8.000.000,00 7.000.000 

Föreslås ett tillägg om 620.000 mark. Tillägget föranleds av ökade 
bidragskostnader främst beroende på dert höga arbetslöshetsgraden. 

Mfilierskapsm1derstöd (}) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

299.741,56 240.000 

På grund av höjda kostnader för moderskapsförpackningar föreslås ett 
tillägg under momentet om 100.000 mark. 

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

~tlJill kommunerna för driftskostnad.er för s.o.ciah 
vården OD. 

Bokslut 1994 Budget 1995 

47.740.000,00 48.153.000 

Enligt LL om planering av och landskapsandel för socialvården 8 § 
(ÅFS 71193) skall landskapsandelarna för verksamhetsåret justeras dels 
under verksamhetsåret och dels därefter enligt 4 § landskapsandels
lagen: 

I enlighet med detta har de markbelopp per invånare som ligger som 
grund för landskapsandel justerats enligt följande: 

Förslag 

28.000 

Förslag 

620.000 

Förslag 

100.000 

Förslag 

920.000 



25.12. 

25.12.01. 

25.12.74. 
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-[ ] Ar 19~~1 År~1j9~~: I 
< 

0-6 åringar 26.097 26.148 

7-64 åringar 1.213 1.215 

65-74 åringar 11.175 11.197 
... ...,,,_ .. 

75- åringar 10.292 10.312 -- -
För erläggande av dessa justeringar erfordras ett tillägg under momentet 
om 920.000 mark. 

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKV ARD' 

Avlöningar (F). 

Bokslut 1994 Budget 1995 

130.492.419,84 136.500.000 

Under momentet erfordras ett tillägg om 4.200.000 mark. Tillägget 
föranleds av lönejusteringar i enlighet med nytt tjänstekollektivavtal 
som underställts lagtingets godkännande. Merkostnaderna föranleds 
bl.a. av förenhetligandet av lönesättningen inom organisationen. 

Byggnadsinvesteringar 00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

1.800.000 
tb 7.800.000 

I första tillägget till budgeten för år 1995 upptogs 7. 800. 000 mark för 
en om- och tillbyggnad av Gullåsen för rehabiliteringens och fysiatrins 
behov. På grund av vissa extra kostnader för ombyggnadsarbetena 
stiger dock kostnaderna till ca 9.500.000 mark. Med anledning härav 
föreslås ett tiHä~g om 1.700.000 mark. . 

För att förbättra Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighets allmänna 
arbet<;förntsättningar och i synnerhet förvaltningens är det enligt land·· 
skapsstyrelsens uppfattning viktigt att de nuvarande förvaltningarna dels 
på hälsocentralen och dels på centralsjukhuset sammanförs i ett gemen
samt utrymme. Detta kan mest ändamålsenligt göras i delar av perso
nalbostadshuset på sjukhusområdet så att båda flyglarnas första våning 
utnyttjas samt .norra flygelns våning 2. och 3. 

Kostnaderna för projektet beräknas till ca 3,9 miljoner mark vilket 
föreslås som tillägg under momentet. 

Förslag 

4.200.000 

Förslag 

5.600.000 



25.15. 

25.15.50. 

26. 

26.03. 

26.03.01. 

26.03.76. 
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ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

Under.stöd för ambulansflygningar 

Bokslut 1994 Budget 1995 

465.000,00 1.550.000 

Vid behandlingen av förslaget ·till budget för år 1995 ansåg lagtinget att 
landskapsstyrelsen borde överväga att knyta även annan jourberedskap 
än den som upprätthålles med, helikopter till systemet för ambulans-
flygningarna. · · · 

Med anledning av detta och eftersom behovet av ifrågavarande jour 
ökat föreslås ett tilläggsanslag om 454. 000 mark under momentet I och 
med tillägget kan förutom den jourverksamhet som upprätthållits med 
det av Skärgårdsflyg Ab opererade men av landskapet ägda Islander 
flygplanet även anskaffandet av flygbår och motorbyten för planen 
finansieras inom ramen för anslaget. 

UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

ÅLANDS L YCEUM 

Avlöningar 00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

7.439.179,43 7.900.000 

Föreslås ett tillägg under momentet om 350.000 mark för täckande av 
kostnader för sjuk.vikarier samt lönejusteringar . 

.Gamdförhättringar och ombyggnader 00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

100.000,00 615.000 

I samband med renoveringen av gamla delens andra våning uppkom 
ofömtsedda kostnader, framför allt vad gäller elarbetena. Det visade sig 
att elledningarna måste dras om och förnyas i hela övre våningen. 
Befintliga installationer motsvarade inte nutida säkerhetskrav och 
grundförbättringarna av elnätet skall också göra det möjligt att spara 

. elenergi i framtiden. 

Med beaktande av ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om 
200.000 mark. 

Förslag 

454.000 

Förslag 

350.000 

Förslag 

200.000 
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26.16. 

26.16.26. 

26.17. 

26.17.01. 

26.17.29. 
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ÅLANDS HUSI\fODERSSKOLA 

Axiöniugar ..(El 

Bokslut 1994 Budget 1995 

541.178,12 571.000 
. i 

Erfordras ett tillägg under momentet om 50.000 mark för täckande av 
kostnaderna för ett skolgångsbiträde under höstterminen, extra språk
undervisning på gmnd av utländska studerande samt lönejusteringar. 

ÅLANDSFOLKHÖGSKOLA 

· Ele:vers reseersättningar 

Bokslut 1994 Budget 1995 

49.630,00 55.000 

På grund av ökat antal dagelever erfordras ett tillägg under momentet 
om 20.000 mark. 

ÅLANDSHANDELSLÄROVERK 

Bokslut 1994 Budget 1995 

3.366.565,22 3.389.000 

Föreslås ett tillägg under momentet om 141.000 mark för täckande av 
kostnaderna för ökad kursverksamhet samt lönejusteringar. 

Ömga konsumtionsutgifter an 
Bokslut 1994 Budget 1995 

456.936,78 620.000 

På grund av utrymmesbristen i lyceifastigheten har landskapsstyrelsen 
varit tvungenattupphyra tilläggsutrymmenfr.o.m. läsåret 1995-96. För 
de tilläggskostnader som därigenom uppkommit i fom1 av hyror, 
f\IlSkaffningar av inventarier m.m. erfordras ett tillägg om 143.000 
mark. 

Förslag 

50.000 

Förslag 

20.000 

Förslag 

141.000 

Förslag 

143.000 



26.20. 

26.20.02. 

26.20.22. 

26.20.29. 

26.21. 

26.21.01. 
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ÅLANDS HÖGSKOLA 

Bokslut 1994 Budget 1995 

744.663,57 620.000 

Föreslås ett anslag om 75.00<J mark för utvecklande av s.k. masters-
· program. Programmen avser tilläggsutbildning om 40-60 studieveckor 
inom vårdvetenskap och hälsovårdsadministration. Avsikten är att den 
egentliga utbildningen genomförs som s.k. uppdragsutbildning som till 
sin karaktär är självbärande. 

På gnmd av att kurser förverkligats i större utsträckning än beräknat er
fordras ett ytterligare tillägg under momentet om 155.000 mark. Mot
svarande inkomst har beaktats under moment 12.26.20. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 230. 000 mark 
under momentet. 

A.Ygiftsbelagd senice an 
Bokslut 1994 

526.699,99 

Budget 1995 

207.000 
tb 40.000 

Tillägget föranleds av större verksamhet än beräknat. 

Övriga konsmutioIID!tgifter 00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

535.000,00 533.000 

Tillägget föranleds av mer omfattande verksamhet än beräknat. 

ÅLANDS MUSIKINSTITUT 

Arlöningar OD 

Bokslut 1994 Budget 1995 

1.003.546,81 1.037.000 

Föreslås ett tillägg om 94.000 mark under momentet. Tillägget för
anleds dels av större antal timlärare i bisyssla än beräknat och dels av 
lönejusteringar. 

Förslag 

230.000 

Förslag 

74.000 

Förslag 

31.000 

Förslag 

94.000 
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26.23.20. 

26.23.30. 

26.23.32. 
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Övriga lronm1mtions:utgifter (F) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

181.000,00 200.000 

På grund av högre resekostnader och dagtraktamenten än beräknat 
främst för lärare i bisyssla erfordras ett tillägg om 65 .000 mark under 
momentet. 
Då kompetenta lärare, bosatta på orten, icke funnits att tillgå har 
resande lärare måst anlitas. Detta har medfört hotellövernattningar och 
traktamenten i större utsträckning än beräknat. 

GRUNDSKOJ_, VÄSENDET 

lltveckbmde.M. grm1dskolev.erksamheten 

Bokslut 1994 Budget 1995 

360.000 

Landskapsstyrelsen föreslår ett tilläggsanslag om 60.000 mark för 
produktion av ett videoband om den historiska. bakgrunden till Åland av 
idag, bl.a. demilitariseringen och Ålands internationella ställning. 
Filmen är tänkt som ett komplement till videoproduktionen om själv
styrelsens tillkomst för vilken beviljades anslag i grundbudgeten. 

Landskapsandd för grundskolornas driftsutgifter (F) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

24. 620. 000,00 25.600.000 

Under momentet erfordras ett tillägg om 300.000 mark för justering av 
landskapsandelar för år 1994 och år 1995 enligt 4 § LL om planering 
av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (ÅFS 
70/93). 

I.andskapsandcl för grundskolorna.~ anläggningskostnader (R) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

2.515.000,00 2.400.000 

Sunds konunun har efter kontakt med landskapsstyrelsen startat till
byggnad av Finby skola trots att projektet inte beaktats vare sig i 
landskapsstyrelsens finansieringsplan för anläggningsprojekt inom 
utbi~dajngsväsendet 1995 eller i landskapets budget. 

Förslag 

65.000 

Förslag 

60.000 

Förslag 

300.000 

Förslag 

900.000 
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26.25. 

26.25.50. 
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Landskapsstyrelsen, som funnit utbyggnaden angelägen såväl funk
tionsmässigt som för sysselsättningen inom byggnadsbran5chen, har 
meddelat kommunen att anslag för landskapsandelar kommer att 
föreslås i tilläggsbudget. 

Föreslås sålunda att fullmakten att gqdkänna projekt som berättigande 
till landskapsandel utökas med 900. 000 mark samt att ett:, lika stort 
tilläggsanslag upptas under momentet. 

ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

1 .. andskaps:understöd för studiecirkelverksamhet.00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

264.157,45 260.000 

På grund av ökat antal studiecirklar under året erfordras ett tiUägg 
under momentet om 13.000 mark. 

STUDIESTÖD 

Studiepem:dngffi 

Bokslut 1994 Budget 1995 

18.190.389,00 16.700.000 

Under momentet erfordras ett tillägg om 5.100.000 mark. De ökade 
kostnaderna föranleds av följande 

- på grund av det fortsatt dåliga arbetsmarknadsläget ökar antalet 
nystuderande fortfarande avsevärt sa111tidigt som framförallt 
högskolestuderande fortsätter sin utbildrung på högre nivå efter 
avslutad grundutbildning. Exempelvis medförde antalet nystude
rande som började studera 1 januari en kostnadsökning för 
vårtem1inen 1995 om 1,8 miljoner mark. Ökningen fortsatte i 
samma takt även höstterminen 1995 

- god tillgång på hyresbostäder har medfört att allt yngre stude
rande flyttar hemifrån, vilket kraftigt ökar utgifterna för bostads
tillägg samt studiepenning 

- det fortsatt dåliga arbetsmarknadsläget innebär också att 
föräldrapåverkan på studiepenningen inte har samma betydelse 
som tidigare. Föräldrainkomsterna sjunker med höjd studie
penning som följd. Exempelvis togs ca 500 ändringsbeslut på 
gnmd av ändrade föräldrainkomster under läsår~t 1994-95. 

Förslag 

13.000 

Förslag 

5.100.000 



26.28. 

26.28.08. 

26.28.50. 

26.28.52. 

24 

PENNINGAUTOMATMEDEL F'ÖR KULTURELL VERKSAM~ 
HET 

Ålands kulturråd 

Bokslut 1994 Budget 1995 

190.000,00 190.000 

Föreslås ett tillägg om 35.000 mark främst beroende på rådets om-· 
fattande arbete med förslag till nytt kulturpolitiskt program. 

Motsvarande inbesparing föreslås under moment 26..28.50. 

Yerksambetsunderstöd till föreningar och organisationer samt övrig 
kulturell y.erkJ1amhet 

Bokslut 1994 Budget 1995 

1.900.000,00 1.990.000 

Föreslås en minskning under momentet om 35.000 mark. Se även 
moment 26. 28. 08. 

Sångspelet Katl.:ina 

Bokslut 1994 Budget 1995 

Momentet nytt. 

I anslutning till firandet av självstyrelsens 75-års jubileum 1997 avser 
landskapsstyrelsen låta uppföra ett sångspel baserat på Sally Salminens 
roman Katrina. Som förberedande åtgärder för att förverkliga projektet 
har landskapsstyrelsen 1995 anlitat en projektledare och beställt en 
bearbetning av romanen Katrina till ett sångspel för solister, kör och 
orkester. Sångspelet, i form av ett folkligt kammarmusik.spe}, är tänkt 
att uruppföras som friluftsföreställning sommaren 1997 av till största 
delen åländska aktörer bestående av 25-30 artister jämte en kammar
ensemble och en kör; 

Avsikten är att sångspelet skall bli ett årligen återkommande sommar
evenemang som ökar landskapets attraktionskraft som turistmål, berikar 
landskapets kulturliv och ger unga åländska fönnågor möjlighet att 
utvecklas och framträda på hemmaplan. 

Projektet kräver en relativt lång tid av förberedelser innefattande 
bearbetning av text och komponerande av musik, solisternas, orkesterns 
och körens inövning av sångspelet, marknadsföring av evenemanget i 

Förslag 

35.000 

Förslag 

- 35.000 

Förslag 

700.000 



26.29. 

26.29.74. 

26.31. 

26.31.27. 

26.36. 

26.36.27. 
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och utanför landskapet samt byggandet av scen och åskådarläktare. 

Totalkostnadema har beräknats till ca 2,5 miljoner mark, varav ca 
450.000 mark till sin art är sådana att de kan täckas med sysselsätt
ningsmedel. Biljettinkomsterna under det första spelåret har uppskattats 
till 450.000 mark. 

Föreslås ett första delanslag om 700.000 mark, vilket beräknas täcka 
kostnaderna under år 1995 och 1996. Se även moment 24.10.86. 

MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

Rihacka1>rojektet iKastelholm (R) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

1.000.000,00 1.000.000 

I syfte att möjliggöra att bygget påskyndas och med tanke på att 
fångvårdskolonins verksamhet kommer att avvecklas föreslås ett tillägg 
under momentet om 1.000.000 mark. Avsikten är härvid att avsluta 
projektet vid årsskiftet 1996/1997. I och med tillägget har hela land
skapets beräknade kostnads andel om 6. 000. 000 mark budgeterats. 

ÅLANDS MUSEUM 

Avgif(sbelagd_kundtjäns.UID. 

Bokslut 1994 Budget 1995 

101.000,00 56.000 

Ålands museum har erhållit en unik film från år 1938. Filmen var i 
akut behov av restaurering för att inte förstöras. Kostnaderna för 
restaureringen uppgår till ca 8.000 mark. Visningen av filmen för 
allmänheten kommer att avgiftsbeläggas. 

På grund härav föreslås ett tillägg om 8.000 mark under momentet. 
Inkomsterna från visningar av filmen gottskrives moment 12.26.31. 

ARKEOLOGISK VERKSA1\.UIBT 

Avgiftsbelagd kundtjänst .· 

Bokslut 1994 Budget 1995 

208.338,07 75.000 

Föreslås ett tillägg om 190.000 mark under momentet. Tillägget avser 

Förslag 

1.000.000 

Förslag 

8.000 

Förslag 

190.000 
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Ålands turistförbunds andel i kostnadema, vilka förskotterats av land
skapet, för ett samarbetsprojekt mellan turistförbundet och musiebyråns 
arkeologiska sektion om att göra 40 fornminnen mer sevärda och 
lättillgängliga. 

Motsvarande belopp föreslås således upptaget som inkomst under 
undermoment 12. 26. 29 .1. 

Sky:dd av foroJämningsmiljö.JID 

Bokslut 1994 Budget 1995 

100.000,00 100.000 

Under momentet eli'ordras ett tillägg om 157 .000 mark. Tillägget 
föranleds av kostnader för byggande av väg till en planerad antennmast 
för att undvika direktkontakt med stenåldersbyn i Långbergsöda. 

ETNOLOGISK VERKSAMHET 

Övriga konsumtiommtgifter an 
Bokslut 1994 Budget 1995 

110.000,00 74.000 

Under året har en restaurering av skolmuseet i Vårdö inletts. 

För att möjliggöra slutförande av restaureringen så att museet delvis 
kan hållas öppet redan under år 1996 föreslås ett anslag om 310.000 
mark. 

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

Landskaps~del för kommunala bibliotek 00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

2.193.733,00 2.255.000 

Föreslås ett tillägg om 31.000 mark. Tillägget föranleds av högre 
kostnader än beräknat för uppgifter som ålagts centralbibliotek enligt 4 
§ LL om allmänna bibliotek och 6 § biblioteksförordning. 

Förslag 

157.000 

Förslag 

310.000 

Förslag 

31.000 
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NÄRINGSAVDELNINGENS 14'ÖRV AL TNlNGSOMRÅDE 

CENTRALFÖRVALTNING 

Arlöningar (F) 

Bokslut 1994 

6.409.160,19 

Budget 1995 

6.604.000 
tb 210.000 

Föreslås ett ytterlig?re tillägg om 300. 000 mark främst för att täcka 
kostnaderna för extra personal vid jordbruksbyrån för kartläggnings
uppgifter samt lönejusteringar. 

Bokslut 1994 

500.000,00 

Budget 1995 

470.000 
tb 100.000 

Föreslås ett ytterligare tillägg under momentet om 130.000 mark. 
Tillägget föranleds av det stora behovet av tjänsteresor som EU-med
lemskapet föranleder och av att avdelningen haft ett utökat antal 
tillfälligt anställda som använt egen bil i tjänsten. 

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Bokslut 1994 

1.997 .300,00 

Budget 1995 

3. 00() ~,000 
tb 3.0Q0.000 

På grund av att sedvanliga näringsstöd, d.v.s. stöd utanmedfinansiering 
från EU, utnyttjats i högre grad än beräknats föreslås ett tillägg om 
500. 000 mark under momentet. 

ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET 

~töd för detaljbandeln i glesbygder 

Bokslut 1994 Budget 1995 

275.301,60 290.000 

På grund av de nettomerkostnader som har vållats mejeriet för systemet 

Förslag 

300.000 

Förslag 

130.000 

Förslag 

500.000 

Förslag 

525.000 
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med färskvarutransporterna till skärgården i och med att det statliga 
mjölktr~~P9ftbidraget bortfalHt föreslås ett tilläggsa11slag om 525.000 
mark. · 

'" i,',. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Bokslut 1994 Budget 1995 

11.519 .483 ,57 11.000.000 

Under mornent~t erfordras ett tillägg om 900.000 mark. 

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

Arlöningskosmadcr för .avb:rtar.serrlce inom lantbruket 00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

4.032.061,08 3.800.000 

På grund av större behov av avbytarservice än beräknat erfordras ett 
tillägg under momentet om 450. 000 mark. 

ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

Mir "stöd fi" ' db uk~ ~ooc JOr r e 

Bokslut 1994 

4.250.683,00 

Budget 1995 

5.600.000 

Föreslås att inom ramen för anslaget får utbetalas premier för avtal om 
naturenlig lantbruksproduktion som ingått'l under tidigare år. Premien 
avser mark som omlagts under åren 1993 eller 1994. Enligt avtalen 
behövs ca 75.000 mark för ändamålet. 

Bokslut 1994 Budget 1995 

96.900,00 320.000 

Föreslås ett tillägg om 130.000 mark i huvudsak för stöd för byggande 
av gödselvårdsanläggningar. Landskapsstyrelsens intention är att 
lagringskapaciteten för gödsel skall byggas ut för att möjliggöra en 
miljövänlig gödselhantering i enlighet med miljövårdsprogrammet. 

Förslag 

900.000 

Förslag 

450.000 

Förslag 

Förslag 

130.000 
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Stöd beviljas enligt gällande principer. 

Bokslut 1994 Budget 1995 

Momentet nytt. 

Enligt anslutningsavtalet till EU kan Finland med nationella medel ge 
stöd till jordbruket under övergångstiden. 

Enligt artikel 141 i anslutningsavtalet får kommissionen tillåta att 
Finland lämnar producentstöd på nationell nivå för att underlätta 
integrationen i den gemensamma jordbrukspolitiken om anslutningen 
ger upphov till allvarliga svårigheter, sedan möjligheterna enligt 
artiklarna 138-140och142 samt andra åtgärder enligt befintliga gemen-
skapsregler utnyttjas fullt ut. · 

Förhandlingar om att kunna ge nationellt stöd hänvisande till allvarliga 
svårigheter kommer att inledas i början av år 1996. 

För år 1995 kan enligt anslutningsavtalet sålunda Finland bl.a. ge 
arealtillägg till jordbruket upp till en summa om 476 miljoner mark. 
Enligt statsrådets beslut om arealtillägg för år 1995 kommer staten dock 
för år 1995 att beta'ta arealtillägg till. ett belopp om högst 96 miljoner 
mark. Samtidigt har man begränsat antalet stödberättigade så att 
arealtillägget skall betalas endast till unga jordbrukare. 

Alla produk1:ionsgrenar inom jordbruket visar kraftigt försämrad 
lönsamhet efter inträdet i EU. Produktionskostnaderna har endast delvis 
sjunkit och vissa produktionsinsatser har t.o.m. stigit i pris. 

För att i någon mån lindra effekterna av de kraftigt sänkta producent
priserna och i avsikt att till de åländska jordbrukarna betala arealtillägg 
till den nivå som anslutningsavtalet medger föreslås ett anslag om 
1. 700.000 mark. 

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 

Avverknings- och transpm1kostnade.r (F) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

535.000,00 440.000 

Främst på grund av den extra avvedming som krävdes för utbyggnaden 
av goltbanan i Kåstelholm erfordras ett tillägg under momentet om 
110.000 mark. · ' , 

Förslag 

1.700.000 

Förslag 

110.000 
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A vverk:ningen medför även att inkomsterna från virkesförsäljningen från 
landskapets egna skogar ökar. Se moment 12. 27 .17. 

Bokslut 1994 Budget 1995 

55.000,00 .'. 70.000 

Kostnaderna för markberedning och plantering i landskapets egna 
skogar har under de senaste åren kommit att belasta följande års anslag, 
sålunda har kostnaderna för markberedning och plantering som utförts 
1994 belastat anslaget 1995. Med anledning härav erfordras ett tilläggs
anslag om 40.000 mark. 

FRÄMJANDE AV .FISKERINÄRINGEN 

Främjande av mark.nadsföringen och strukturpolitiken (F) 

Bokslut 1994 Budget 1995 

5.155.413,19 5.300.000 

Från anslaget kan äve11 utbetalas kompensation för inkomstbortfallet 
förorsakat av laxfiskef<?rbudet 10.11-31.12.1995 högst 250.000 mark. 

Avvecklipgsbidrag 00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

Momentet nytt. 

Det åländska laxfisket står inför en mycket svår ekonomisk situation. 
Priserna på lax har under sommaren och hösten varit 30 % lägre än 
medel priset senaste år. Laxfisket stoppades dessutom 10 november 
p.g.a. att kvoten för år 1995 redan hade fiskats upp. Laxkvoten för år 
1996 är mindre än den för år 1995. Dessutom har en arbetsgrupp inom 
jord- och skogsbruksministeriet föreslagit att allt laxfiske förbjuds från 
1 mars till 15 juni varefter sommarfredningen inträder för havsfisket. 

Landskapsstyrelsen, som m9t' den här bftkgrunden anser dMt' angeläget 
att anpassa den åländska laxfiskeflottans storlek och kapacitet till den 
rådande fångstpot~ntia\e1~, har konstaterat att enligt EU föro,rdning (EG 
3699/93) kan för fartyg på under 25 GT, till vilken kategori många av 
de åländska laxfiskebåtarna hör, endast skrotning av fartyget berättiga 
till EU-stöd. Denna stöd.modell förutsätter s.k. nationell medfinansiering 
om 50 %. 

Förslag 

40.000 

Förslag 

Förslag 

500.000 
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För åländskt vidkommande innebär stödformen i många fall en irra
tionell och mycket dyr lösning eftersom flera av laxbåtarna med ett 
lägre försäljningsbidrag från landskapsstyrelsen skulle kunna säljas till 
tredje land eller säljas för annat ändamål än fiske. Med anledning härav 
föreslås ett anslag om 500.000 mark, varvid stöd för avyttrande av fyra 
båtar under 25 GT på nämnt sätt beräknas kunna beviljas. Fartygen 
värderas i sammanhanget utgående från anskaffningspriset och använd
ningstid. 

TURISMEN 

l'urismms fräntjaude (ID 

Bokslut 1994 

4.542.195,00 

Budget 1995 

4.550.000 
tb 1.400.000 

Landskapsstyrelsen konstaterade i somras efter framställan från Ålands 
turistförbund att ytterligare marknadsföringsinsatser utöver de tidigare 
planerade behövde genomföras för att nå en bättre beläggning på 
turistanläggningarna i landskapet. 

För att kompensera merkostnader för den kampanj i södra Finland som 
i det uppkomna läget ansågs mest motiverad föreslås ett anslag om 
250.000 mark. 

För de initialkostnader och den årsavgift som turistförbundet vållas av 
deltagande i det av Centralen. för Turismens främjande utvecklade 
informationssystemet PROMIS föreslås ett anslag om 125.000 mark, 

Föreslås sålunda ett totalt tillägg om 375.000 mark under momentet. 

MILJÖVÅRDEN 

Underhåll av naturreser:rat.J>Ch naturminnen 00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

307.521,05 327.000 

För landskapets andel i underhållet av vägen till naturreservatet vid 
Åsgårda stenåkrar föreslås 20.000 mark. 

Föreslås därtill ett tillägg under momentet om 5.000 mark. Motsvaran
de inkomst har gottskrivit~ moment 12.27 .30. 

Förslag 

375.000 

Förslag 

25.000 
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Bidrag för bjortdjursskador..Jlcll kostnader för tillvaratagande av 
fälhilt (F} 

Bokslut 1994 Budget 1995 

205.000,00 205.000 

De totala utgifterna för hjortdjursskador på gröda och skog och kost
naderna för tillvaratagande av fall vilt år 1995 uppskattas till ca 455 .000 
mark. För täckande av dessa kostnader erfordras under momentet ett 
tillägg om 250.000 mark. 

Övriga naturvårdsåtgärder 

Bokslut 1994 Budget 1995 

10.000 

Föreslås ett tillägg under momentet om 56.000 mark. Tillägget hänför 
sig till lantmäterikostnader vid Boxö vattenskifte. 

TRAFIKA VDELNINGENS .FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

MLS Skiftets driftskostnader ([) 

Bokslut 1994 
,-·-,., 

7.120.049,16 

Budget 1995 

6.700.000 
tb 170.000 

M.s. Skiftets driftskostnader beräknas under år 1995 stiga till 7 .450.000 
mark enligt följande fördelning: 

Löner 
Bränsle 

'.;: ' 

Reparationer oc:h underhåll 
Övriga kostnader 

5.121.000 
1.338.000 

610.000 
381.000 

7.450.000 

Föreslås sålunda ett tillägg om 580.000 mark under momentet. 

Färjbållningen · (F) 

Bokslut 1994 

47.786.768,02 

Budget 1995 

45.200.000 
tb 1.230.000 

Förslag 

250.000 

Förslag 

56.000 

Förslag 

580.000 

Förslag 

1.564.000 
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Färjhållningens driftskostnader beräknas under år 1995 stiga till 
47.994.000 mark enligt följande fördelning: 

Fartyg Löner inkl. Bränsle Reparation Övriga TOTALT 
sociala kostn underhåll kostnader 

Alfågeln 6.010 1.593 . 587 445 8.635 
Doppingen 1.854 187 58 100 2.199 
Ejdern 4.710 863\ 765 280 6.618 
Gudip.gen 5.177 1.299• 1.301 350 8.127 
Grisslan 14 2.608 2.622 
Knipan 4.857 1.288 600 250 6.996 
Kö kar 1.835 276 386 90 2.586 
Viggen 2.096 97 65 95 2.353 
Vårdö 74 48 157 80 359 
Gemensamma 
kostnader ' 522 4 331 850 1.707 
Björkö kabel-
färja 890 45 32 20 987 
Embarsund 1.027 82 22 25 '1.157 
Seglinge 975 102 463 30 1.570 
Töftö 997 210 304 45 1.556 
Reservfärja II/IIl 44 3 48 
Ängösund _.2.8.___ 377 __ .4.7.5 
Summa 31.026 6.093 5.227 5.648 41.994 

Till följd av merkostnader förorsakade främst av riksomfattande löne
uppgörelser samt oförutsedda haveri- och reparationskostnader föreslås 
under momentet ett ytterligare tillägg om 1.564.000 mark. 

Anskaffning .a'r fartyg och färjor 00 

Bokslut 1994 Budget 1995 

Momentet nytt. 

Trafiken med tunga fordon på linjen Åva-Osnäs har under senare år 
ökat och förväntas i framtiden öka ytterligare. Trafiken uppgår till totalt 
ca 100.000 passagerare och 30.000 fordon per år. Av fordonen är ca 
3.500 långtradare och ca 500 bussar. Färjlinjen har sålunda stor be
tydelse för skärgårdens näringsliv. 

Landskapsstyrelsen har kunnat konstatera att m. s. Ejdern, som är byggd 
år 1978, har otillräcklig kapacitet för linjen speciellt för de krävande 
transporterna av tunga långtradare. Bildäcket är inte anpassat till dagens 
långtradare som är 20-22 meter långa och lasthanteringen fordrar ofta 
speciell trimning av fartyget för att möjliggöra lastning/lossning av 

Förslag 

20.000.000 
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bilar. Detta är tidsödartde och medför stort slitage på färja, klaffar och 
landramper. Kapacitetsbristen är speciellt märkbar sommartid på de 
turer till vilka det finns anslutande trafik. 

Med hänvisning till den trafikplan som ingår som bilaga till budgeten 
för år 1996 jämte l,agtingets beslut såsom det framgår av finans
utskottets betänkande i anledning av budgetförslaget, föreslår land
skapsstyrelsen att en ny färja anskaffas. g~~jan bör uppfylla även de 
säkerhetskrav som antas be~lµtade inom ,kort. Innan slutligt beslut 
fattas om färjtyp avser landskapsstyrelsen ah grundligt utvärdera olika 
alternativ. Då den nya få1jan mottagits ka~ lJl·S Ejdern användas som 
reservfärja medan nuvarande reservfärjan jn.s Kökar avyttras. En 
ombyggnad av m.s Ejderns passagerarutrymme för ca 1 miljon mark 
kan härvid visa sig ändamålsenlig. 

Laudskapsstyrelsen anser en fmansiering under en tidsperiod om högst 
tre budgetår i enlighet med tidigare praxis ändamålsenlig. Utgående 
från en uppskattad kostnad om högst 45 miljoner mark föreslås i nu 
föreliggande tilläggsbudget ett första delanslag om 20 miljoner mark 
medan re~terande del upptas så att slutreglering kan ske i början av år 
1997. ,. 

( ;-· 

01.JESKADEBEKÄMPNINGEN 
··: , 

Driftskostnader för oljeskyddsber~ 

Bokslut J994 Budget 1995 

334.576,74 200.000 

Till följd av ökade kostnader på grund av ökat antal anmälningar och 
oljesaneringar föreslås ett tillägg om 100.0<XY mark under momentet. 

Förslag 

100.000 


