
~LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
~Försl~g till första tilläggsbudget för år ~9~8 
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ALLMÄN MOTIVERING 

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förstag till första tillägg till budgeten för 

landskapet Åland under år 1998. - - --

EQrvaltnin~srefQIIfilID 

I allmäm1a motiveringen för 1998-års budget redogjordes närmare om den kommande refonneringen av 

landskapsstyrelsens allmänna förvaltning. Som målsättning angavs att den reformerade förvaltningen 

formellt skall börja verka fr.o.m. den 1 juni 1998. Den planerade reformen har dock visat sig innebära 

stötTe praktiska svårigheter än tidigare kunnat förutses. På begäran från ledningsgruppen och personalen 

har landskapsstyrelsen gått in för a,tt se~elägga ikraftträdandet av förvaltningsreformen så att den träder 

i kraft fr.o.m. 1.1.1999. Detta iQilebär- ~tt qen praktiska anpassningen till den nya lagen och förordningen 
I . • ' ~ . . ... 

kommer att ske under perioden fram till årskiftet. De ändringar som förvaltningsreformen medför i 

budgeten kommer således att medtas~ förslaget till ordinarie budgeten för år 1999 och planeras i samband 

med utgivandet av budgetramar och budgetdirektiven - d.v.s. under våren. 

Kruljunkturläget och inyesteriniarna 
: " . . 

Det gångna året var ett tillväxt.år inom den åländska ekonomin. Förväntningarna på år 1998 är positiva även 

om vissa tecken på överhettning börjar ge sig till känna. Ökningen av investeringarna och den privata 

konsumtionen i Ålands närområden förstärker bilden av en positiv konjunkturutveckling. Arbetslösheten 

på Åland fortsätter att sjunka och en del av näringslivet väntas utöka personalen under det kommande året. 
' 

I år är det fler branscher än de utpräglade turistnäringarna som befarar att det kommer att bli brist på · 

kompetent arbetskraft. Trots det gynnsamma läget i ekonomin kvarstår det strukturella problemet med 

långtidsarbetslösheten som inte minskar, vilket tydligt visar att företagen har behov av arbetskraft med en 

annan kompetensprofil än vad som står till buds bland de arbetssökande. 

Investeringarna i ekonomin ökar och hård konkurrens gör att t.ex. industrin i högre grad automatiserar 

verksamheterna och att en rationalisering på sikt är att vänta. För näringslivet som helhet är utsikterna 

gynnsamma medan läget för primärnäringarna fortsättningsvis är bekymmersamt. På längre sikt är läget 

besvärligast för lantbruksnäringen. Trots att allmänna .konjunkturläget är förhållandevis gott finns d,et scm 

alltid enstaka företag med sviktande lönsamhet. 
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Hushållens ökande konsumtion bidrar till tillväxten trots att det sparas en hel del för framtida behov. 

Såväl landskapet som kommunerna har, liksom det privata näringslivet, ett ganska stort antal förhållandevis 

omfattande byggnadsprojekt på gång varför trycket på byggnadsbranschen kommer att öka kraftigt under 

de näm1aste åren. Landskapsstyrelsen strävar dock till att styra byggnadsstarttidpunkterna till med tanke 

på sysselsättnings läget inom byggnads branschen lämpliga tidpunkter. Landskapsstyrelsen är dock medveten 

om de svårigheter som finns dels genom att många projekt är av ak'Ut natur och dels genom att planerings

processerna har varit problematiska bl.a. till följd av stigande priser. Landskapsstyrelsen avser att överväga 

vilka ändamålsenliga planeringsmodeller som finns och dryfta problematiken med kommunerna i samband 

med de årliga ekonomiska överläggningarna. 

Planeringen av de infrastrul"turella investeringarna fortgår - dock så att tidtabellen för deras förverkligande 

är beroende av utvecklingen inom byggnadsbranschen. 

För den fortsatta planeringen av KK-huset har en planeringskommitte utsetts med representanter för olika 

användarområden och en projektledare har anställts för att utgående från givna direktiv leda planerings- och 

byggnadsprocessen. För tomtarrangemangen redogöres närmare i detaljmotiveringen. 

De utredningar som landskapsstyrelsen låtit göra i syfte att skapa förutsättningar för förverkligande av en 

allhall visar att en allhall med storleken av en fotbollsplan, inkl. hopp-, kast- och sprintbanor kostar ca 36 

miljoner mark och en s.k. "full-size" hall med fyra löparbanor runt kostar ca 49 miljoner mark. För närva

rande finns två driftsbolag i landskapet som visat beredskap att ansvara för driften, Eckerö Allhall Ah och 

ubv Ålands Allhall Ab. 

Så fort förhandlingar med intressenterna genomförts och nödvändiga tilläggsutredningar utförts avser LS 

återkomma till lagtinget med ett komplett beslutsunderlag för att få ett avgörande beslut i allhallsfrågan. 

Utredningarna visar också att ett allhallsbygge är av sådan natur att det påverkar den åländska byggmark

naden/k:onjunkturen mindre än vad ett traditionellt bygge i samma storleksklass gör. 

Behovet av en anvarsfull konjunkturpolitik för att undvika kostnadsstegringar påvisas av att den åländska 

prisökningstakten visat en stigande tendens och att inflationen legat på en högre nivå än i riket och i 

Sverige. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. upptagande av högre inkomster av skattegottgörelsen 

för år 1996 och en höjning av föregående års överskott. 



I övrigt föreslås i tilläggsbudgeten bland annat 

tilläggsanslag för landskapsalarmcentralens drift 

tilläggsanslag för brandövningsplatsen i Godby 

tilläggsanslag för konferens- och ljudåtergivningssystem i lagtingets plenisal 

tilläggsanslag till ÅHS för om- och tillbyggnad av akut- och stora polikliniken 

tilläggsanslag för verkstadsbyggnad för Ålands hantverksskola 

anslag för uppdatering av simulatorn vid Ålands sjöfartsläroverk 

anslag för utbyte av båt för miljöövervakningen 

tilläggsanslag för ersättande av kreditförluster 

tilläggsanslag för näringsstöd 

tilläggsanslag till Ålands yrkesskola för höjningar med anledning av nytt tjänstekollektivavtal 

tilläggsanslag för skärgårdstrafiken. 

Tillägget balanserar på ett netto om 50.226.000 mark. 

I och med tillägget har hittills under år 1998 budgeterats 1.190.802.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Marieharnn den 7 april 1998 

Lantråd 

Vicelantråd 

att Lagtinget antar följande förslag till första 

tillägg till budgeten för år 1998, 

att Lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen 

att ställa landskapsgaranti som säkerhet för 

räntestödsberättigade lån avseende nybyggnad 

och grundförbättring av ägarbostäder i skär

gårdskomrnunerna uppgående till maximalt 

1. 000. 000 mark under år 1998. 

Roger Jansson 

Roger Nordlund 
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INKOMSTER 

Avdelning 34 

34. FINANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE ·· 

34.15. STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN 

34.15.60. Inkomster från Europeiska Unionen 

Aydelning 36 

36. UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

36.30. ÅLANDS HÖGSKOLA 

36.30.27. Avgiftsbelagd service - inkomster 

36.46. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 
· 36.46.20. Verksamhetens inkomster 

Avdelning 37 

37. NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

37.33. JAKT- OCH NATURVÅRD 

3 7. 3 3. 04. Inkomster för viltvårds- och jaktärenden 

Avdelning 32 

39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER 

AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

39.01. FINANSIELLA INKOMSTER 

39.01.91. Räntor på lån 

39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 

3 9 .10. 91. Skattegottgörelse 

39.98. BUDGETÖVERSKOTT 

39.98.99. Föregående års överskott 

Inkomsternas totalbelopp 

190 000 

190 000 

190 000 

290 000 

100 OOQ 
100 000 

190 OQQ 
190 000 

32000 

32...00_Q 

32 000 

49 714 000 

-700 000 
-700 000 

1760000 
1760000 

48 654 000 
48 654 000 

50 226 000 
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UTGIFTER 

Huvudtitel 43 

43. KANSLIA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

43. 25. 67. Räntestöd för lån till produktion av hyres bostäder och för lån som 

i stället för bostadslån beviljas för anskaffande av ägarbostad (F) 

43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

43.30.04. Landskapsalarrncentralens drift (F) 

43.30.70. Utrustning för brandövning (R) 

43.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 

43.40.75. Ombyggnader och grundförbättringar (R) 

Huvudtitel 44 

44. FINANSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD; LÅN OCH INVESTERINGAR 
44.10.74. Infrastrukturella investeringar (R) 

44.15. STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN 

44.15.60. Stöd från Europeiska unionen 

44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 

44.20.51. Projektbidrag ur penningautomatrnedel 

Huvudtitel 45 

45. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE 

45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

45.10.53. Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) 

45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKV ÅRDSUPPGIFTER 

45.30.53. Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) 

45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

45.70.75. Om- och tillbyggnad för akut- och stora polikliniken 

740 000 

Q 

0 

540 000 

190 000 

350 000 

200 000 

200 000 

-197 000 

Q 

0 

190 OQQ 
190 000 

~.00 
-387 000 

14 772 000 

182 OOQ 
182 000 

20 000 

90 000 

14 5QQ QQQ 
14 500 000 
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Huvudtitel 46 

46 •. UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 5 842 000 

46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 75 000 
46.01.01. Verksamhetens utgifter (VR) 75 000 

46~05. FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING ~00 000 
46.05.76. Verkstadsbyggnad för Ålands hantverksskola CR) 900 000 

46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERK-
SAMHET 86 000 

46.09.23. Utgifter för det åländska folkets historia, del 111 86 000 

46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERK-
SAMHET 31fLQOO 

46.13.53. Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll 387 000 

46.19. VUXENUTBILDNING 338 OQO 
46.19.05. Yrkesinriktad vuxenutbildning (F) 338 000 

46.30. ÅLANDS HÖGSKOLA 165 000 
46.30.20. Verksamhetens utgifter (VR) 65 000 
46.30.27. Avgiftsbelagd service - utgifter (F) 100 000 

46.36. ÅLANDSSJÖFARTSLÄROVERK 2100 QOO 
46.36.70. Uppdatering av simulator (R) 2 700 000 

46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Q 
46.41.77. Livräddningsövningsanläggning (R) 0 

46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 520 000 
46.42.20. Verksamhetens utgifter (VR) 520 000 

46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 350 OOQ 
46.44.20. Verksamhetens utgifter (VR) 
46.44.74. Flisvärmeanläggning (R) 350 000 

46.46. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 190 OOQ 

46.46.20. Verksamhetens utgifter (VR) 190 000 
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46.70. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 
46. 70.20. Verksamhetens utgifter (VR) 

46.72. ETNOLOGISK VERKSAMHET 
46. 72. 20. Verksamhetens utgifter (VR) 

Huvudtitel 47 

47. NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 
47.01.01. Verksamhetens utgifter (VR) 
47.01.02. Utgifter för miljöförvaltningen (VR) 
47.01.70. Utbyte av båt för miljöövervakningen (R) 

47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

47.03.49. Näringsstöd (R) 

4 7. 03. 60. Ersättande av kreditförluster (R) 
47.03.88. Aktieteckning i bolag (R) 

47.12. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 
47.12.01. Avlöningar (F) 
47.12.30. Landskapsunderstöd till kommuner och kommunalförbund för 

lindrande av arbetslösheten (F) 
4 7 .12. 61. Landskapsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (F) 

47.15. ·FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

47.15.45. Ersättningar för skördeskador (R) 

47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 
47.24.01. Verksamhetens utgifter (VR) 

47.33. JAKT- OCH NATURVÅRD 
47.33.01. Verksamhetens utgifter (VR) 
47.33.04. Utgifter för viltvårds- ochjaktärenden (RF) 

Avdelning 48 

48. TRAFIKAVDELNINGENSFÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

48 .20. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 
48.20.20. Verksamhetens utgifter (VR) 

110 000 
110 000 

21 _QQQ 

21 000 

3 459 000 

636 000 
200 000 
136 000 
300 000 

3 000 000 
1000000 

500 000 
1500000 

-338 000 
-88 000 

-125 000 
-125 000 

Q 

0 

Q 
0 

161 000 
129 000 
32 000 

585 000 

585 000 
585 000 
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Huvudtitel 49 

49. FINANSIERINGSUTGIFTER 

49.98. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETAR 
49.98.99. Överföring av budgetöverskott 

Utgifternas totalbelopp 

25 025 000 

25 025 000 
25 025 000 

50 226 000 



34. 

34.15. 

34.15.60. 

36. 

36.30. 

36.30.27. 
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INKOMSTER 

FINANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE · 

STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN 

Inkomster från Europeiska Unionen 

Bokslut 1997 Budget 1998 

16.060.000,00 18.905.000 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen för 44 .15. föreslås 
inkomster från Europeiska Unionen om ytterligare 190.000 
mark upptaget under momentet. 

Specifikation: 

Konto 

8000 Europeiska Unionen 
Tillägg 

Belopp 

190.000 
190.000 

UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

ÅLANDS HÖGSKOLA 

Avgiftsbelagd service - inkomster 

Bokslut 1997 Budget 1998 

610.000 

Med anledning av ökade inkomster för projektet "Företagsam 
skärgård" föreslås en höjning av inkomsterna om 100.000 mark. Se 
även moment 46.30.27. 

Specifikation: 

Konto 

3000 Inkomster av verksamheten 
Tillägg 

Belopp 

100.000 
100.000 

Förslag 

190.000 

Förslag 

100.000 



36.46. 

36.46.20. 

37. 

37.33. 

37.33.04. 
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ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

Verksamhetens inkomster 

Bokslut 1997 Budget 1998 

67.078,82 61.000 

Inkomsterna föreslås höjda med 190.000 mark. Höjningen föranleds 
av inkomster för projektet "Landsbygdsturism med åländska tradi
tioner". 70.000 mark utgör finansiering från Nordiska Minister
rådet, 88.000 mark 5b- och landsbygdsutvecklingsbidrag samt 
32.000 mark beräknade kursavgifter: Se även moment 46.46.20. 

Specifikation: 

Konto 

3000 Inkomster av verksamheten 
3900 Verksamhetens övriga inkomster 

Tillägg 

NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

JAKT- OCH NATURVÅRD 

Inkomster för viltvårds- och jaktärenden 

Bokslut 1997 Budget 1998 

404.000 

Belopp 

32.000 
158.()()Q 
190.000 

Med beaktande av att jaktkortsinkomsterna och inkomsterna från 
försäljning av jägarexamina härrörande från år 1997 överstiger de 
tidigare beräkningarna föreslås ett tillägg om 32.000 mark under 
momentet. Se även moment 47.33.04. 

Specifikation: 

Konto 

3000 Inkomster av verksfilnheten 
Tillägg 

Belopp 

i2...000 
32.000 

Förslag 

190.000 

Förslag 

32.000 



39. 

39.01. 

39.01.91. 

39.10. 

39.10.91. 
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SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATuR, INKOMSTER 
AV LÅN OCH FINANSIERJNGSINKOMSTER 

FINANSIELLA INKOMSTER 

Räntor på lån 

Bokslut 1997 Budget 1998 
" 

13.824.146,61 13.000.000 

Landskapsstyrelsen beslöt den 22 .1.1998 att till EG-kommissionen 
notifiera en räntenivå på 2 procent fram till år 2001 för jordinköps-, 
syskonandels- och byggnadslån samt lån för stegvis generations
växling beviljade enligt gårdsbrukslagen (ÅFS 54178 och ÅFS 
92/97). Den föreslagna ändringen innebär ett inkomstbortfall om ca 
700.000 mark för landskapet, varvid föreslås en minskning om 
700. 000 mark under momentet. 

Landskapsstyrelsen föreslår vidare att övriga räntejusteringar kan 
göras med avseende på det allmänna ränteläget samt räntejusteringar 
för att uppfylla de mål som den ursprungliga avsikten med ,olika 
typer av lån varit. 

Specifikation: 

Konto 

5000 Finansiella inkomster 
Minskning 

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 

Skattegottgörelse 

Bokslut 1997 Budget 1998 

43. 777.441,00 50.000.000 

Belopp 

- 700.QOO 
- 700.000 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkom
mande skattegottgörelsen för år 1996 till 51.758.707 mark. 

Med anledning härav föreslås en höjning av inkomsten under 
momentet med 1.760.000 mark. 

Specifikation: 
Konto 

9102 Skattegottgörelse 
Tillägg 

Belopp 

1.760.QOO 
1.760.000 

Förslag 

- 700.000 

Förslag 

1.760.000 



39.98. 

39.98.99. 
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BUDGETÖVERSKOTT 

Eöregående års överskott 

Bokslut 1997 Budget 1998 Förslag 

116.829.130,13 50.000.000 48.654.000 

Det av landskapsstyrelsen fastställda bokslutet för år 1997 uppvisar, 
efter det att budgeten belastats med överföring till följande år om .,, 
39.246.000 mark, ett överskott om 59.407.611,19 mark. 

Med anledning härav föreslås ett tillägg under momentet om 
48.654.000 mark. 

Specifikation: 

Konto 

(9800 Hjälpkonto till budgetdelen) 
Tillägg 

Belopp 

18.654.()QQ 
48.654.000 



43. 

43.25. 

43.25.67. 

43.30. 

43.30.04. 
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UTGIFTER 

KANSLIA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Räntestöd för lån till produktion ay hyresbostäder och för lån 
som istället för bostadslån beviljas för anskaffande av ägar
bostad (F) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

42.536;99 

Med hänvisning till 15' § LL om stöd för bostadsproduktion (ÅFS 
14/82) föreslås att landskapsgaranti får ställas för 
räntestödsberättigade lån avseende nybyggnad och grundförbättring 
av ägarbostäder i skärgårdskommunerna. Avsikten är att kompen
sera ett lägre kreditgarantivärde för dessa fastigheter och därigenom 
underlätta produktion av ägarbostad. Föreslås att landskapsgaranti 
får ställas för högst 30 % av det godkända anskaffningsvärdet, dock 
för högst 200.000 mark per bostad. För att landskapsgaranti skall 
få ställas får det sammanlagda värdet av landskapsgaranti och av 
kreditinstitut godkänd säkerhet i ägarbostaden dock inte överstiga 
80 3 av ägarbostadens godkända anskaffningsvärde. Föreslås därtill 
att landskapsgaranti får ställas för totalt högst 1 miljon mark under 
år 1998. 

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

Landskapsalarmcentralens drift (F) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

1.123.000,00 1.270.000 

Efter förhandlingar överenskom landskapsstyrelsen med Marie
hamns stad i november 1997 om ändringar i avtalet om upprätt
hållande av alarmcentral för landskapet Åland. Ändringarna som 
skall tillämpas från 1.1.1997 medför ökade driftskostnader för 
alarmcentralen om ca 170.000 mark, främst beroende på högre 
personalkostnader. 

Ytterligare har alarmcentralens driftskostnader för år 1996 nyligen 
fastställts, vilket medför att landskapet skall erlägga 21.725,68 mark 

Förslag 

Förslag 

190.000 



43.30.70. 

43.40. 

43.40.75. 
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till utöver redan erlagda kostnader. 

Med anledning härav föreslår landskapsstyrelsen att ett tillägg om 
190. 000 mark upptas under momentet. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4300 Inköp av tjänster 
Tilläggsbehov 

Utrustning för brandövning (R) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

240.000,00 650.000 

Belopp 

190.QQQ 
190.000 

Projekteringen av den planerade brandövningsplatsen i Godby visar 
att totalkostnaderna för projektet stiger till ca 1.100.000 mark mot 
tidigare antagna 650. 000 mark. De högre kostnaderna beror främst 
på högre inlösningskostnad för byggnad jämte iståndsättning än 
beräknat, dyrare pumputrustning samt dyrare betongplatta då denna 
av miljöskäl projekterats större och försetts med väggar på tre sidor. 

Innan projektet kan förverkligas behövs dock ett förläggningstill
stånd från hälsonämnden. Landskapsstyrelsen har även diskuterat 
frågan med Finströms kommun och kommit fram till att rökgas
utsläppen, miljökonsekvenserna samt simulerade bränder på platsen 
bör utredas innan projektet förverkligas. 

Med anledning härav föreslås 350.000 mark för brandövnings
platsen i Godby, varvid beaktats från tidigare år reserverat anslag. 

Dispositionsplan: 

Konto 
1123 Konstruktioner 

Tilläggsbehov 

FASTIGHETSFÖRVALTNING 

Ombyggnader och grundförbättringar (R) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

1.880.000,00 830.000 

Belopp 
350.QQQ 
350.000 

Efter initiativ från lagtingets kanslikommission och med hänvisning 

Förslag 

350.000 

Förslag 

200.000 



44. 

44.10. 

44.10.74. 
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till motiveringen under kapitel 41.05. i 1998 års budgetförslag har 
frågan om ljudåtergivningen och ett effektiverat mikrofonsystem i 
lagtingets plenisal utretts tillsammans med kanslikommissionen. 
Utredningen har gett som resultat att följande åtgärder bör vidtas 

ljudåtergivningen i plenisalen förbättras genom att 
flera fasta högtalare installeras 
ett databaserat konferenssystem installeras för lag
tingets behov innefattande bl.a. upprätthållande av 
mötesuppgifter, namnupprop, begäran om ordet och 
replik, utskrift av närvarolistor, anförandereservering 
och talarlista. 

Det tilltänkta systemet omfattar behövlig hårdvara och systemet är 
även utbyggbart med voterings- och simultantolkningsanläggning 
samt med presentationstablåer. 

Systemet har kostnadsberäknats till 200.000 mark och avses installe
rat under sommaren 1998. 

Med anledning härav föreslås ett tillägg om 200.000 mark. 

Dispositionsplan: 

Konto 

1125 Maskiner och inventarier 
· Tilläggsbebov 

Belopp 

200.000 
200.000 

FINANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 

Infrastrukturella investeringar (R) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

6.000.000,00 

Landskapsstyrelsen har förhandlat med Mariehamns stad angående 
tomt för det planerade kongress- och kulturhuset. Enligt överens
kommelsen skulle Mariebrupns .. stad vederlagsfritt överlåta ett mark
område norr om Nygatan samt öster om Strandgatan till landskapet. 
Detta område skulle tillsammans med en del av den av landskapet 
ägda tomt nr 3, kvarter XV, Storängen ("Miramartomten") bilda en 
tomt med ca 5.300 m2 byggnadsrätt för det planerade kongress- och 
kulturhuset. 

Förslag 



44.15. 
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Landskapet skulle överlåta den resterande delen av "Miramar
tomten" till Mariehamns stad som parkområde samtidigt som 
byggnadsrätten på landskapets fastighet tomt nr 3, kvarter XI, 
Storängen (Självstyrelsegårdens tomt) höjes så att att exploaterings
talet skulle bli minste= 1,09 (ca 4.808 nr). 

Landskapsstyrelsen föreslår att den ovan relaterade överenskommel
sen fullföljes och att den resterande delen av "Miramartomten" 
d.v.s. ca 3.717 m2 överlåtes till staden. 

STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN 

Den av landskapsstyrelsen fastställda finansieringsplanen för Ålands 
målprogram 3 och 4, 1995-1999, prioriterar i hög grad åtgärder för 
arbetslösa inom målprogram 3 medan åtgärder inom målprogram 4, 
vars målgrupp är anställda inom det privata näringslivet, har en 
lägre prioritering. En snabb positiv konjunkturförändring har dock 
medfört att behovet av åtgärder inom ramen för mål 4 har ökat mer 
än väntat under innevarande programperiod, varför en justering av 
finansieringskalkylerna blivit aktuell. 

Landskapsstyrelsens anhållan om omdisponering av ESF:s stöd
andelar för Ålands mål 3 och mål 4 har godkänts av ESF:s 
nationella uppföljningskommitte. Beslutet innebär att socialfondens 
andel för budgetåren 1998 och 1999 omdisponeras så att mål 3 
minskas med 300.000 mark respektive budgetår och mål 4 ökas med 
300.000 mark respektive budgetår. 

Ytterligare har ett stöd från EU :s Life-fond blivit större än tidigare 
beräknat. 

Landskapet har även blivit beviljat ett bidrag från EU för att genom
föra det kontrollsystem som tillämpas på den gemensamma fiskeri
politiken (enligt förordning EEG 2847/93). 

EU:s och landskapets finansieringsandelar efter föreliggande änd
ringar beräknas enligt nedanstående tabell för år 1998. 

Mål 3 740.000 ESF 1.222.000 47.12.01, 47.12.02, 
47 .12.30, 47 .12.61, 
47.12.62, 46.19.06 

Mål4 575.000 ESF 654.000 46.19.05 

Mål 5a-·ordbruk 2.308.000 EUGFJ us 6.998.000 47.15.49 47.18.44 



44.15.60. 
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Sektorplan för 4.400.000 FIFG 3.000.000 47.24.44 
fiskerihushållnin en 

Pesca 668.000 FIFG, ESF, s9o.ooo 47.24.44 
ERDF 

Mål Sb 3.582.000 ESF, EUGFJ, 5.116.000 47.03.40, 47.03.42, 
us, ERDF 47.03.43, 47.03.45, 

47.03.49 

Miljöstöd för 6.300.000 EUGFJ, gs 6.300.000 47.18.41 
ordbruket 

Stöd från Life- 401.000 LIFE 401.000 47.33.01 
fonden 

INTERREGIIA ESF, EUGFJ, 1.500.000 47.27.01, 47.15.48, 
us, ERDF 42.05.09 samt de 

konton som används 
vid 5b stöd 

INTERREG Il C ESF, ERDF 500.000 Samma moment som 
används för INTER-
REG Il A 

Genomförande av 121.000 121.000 47.24.01 
kontrollsystem för 
den gemensamma 
fiskeri olitiken 

Stöd från Europeiska Jlnionen 

Bokslut 1997 Budget 1998 Förslag 

16.060.000,00 18.905.000 190.000 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett tillägg om 
190.000 mark. Motsvarande inkomst föreslås upptagen under 
moment 34.15.60. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4300 Inköp av tjänster 
8204 Primärnäringar 

Tilläggsbehov 

Belopp 

121.000 
69.000 

190.000 



44.20. 

44.20.51. 

45. 

45.10. 

45.10.53. 
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PENNINGAUTOMATMEDEL 

f[Qjektbidrag ur penningautomatmedel 

Bokslut 1997 Budget 1998 

3.000.000,00 3.700.000 

Med hänvisning till moment 46.13.53 föreslås anslaget sänkt med 
387 .000 mark, varvid anslag ur penningautomatmedel fortsättnings
vis uppgår till totalt 30.250.000 mark. 

Dispositionsplan: 

Konto 

8301 Undervisning, kultur och idrott 
Minskning 

Belopp 

- 387.QQQ 
- 387.000 

SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT
NINGSOMRÅDE 

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

Momentet nytt. 

För att användas som utkomstskydd för arbetsoförmögna personer 
med diagnosen fibromyalgi föreslås ett anslag om 182.000 mark. 

Landskapsstyrels~n beaktar vid prövningen om utkomstskydd skall 
beviljas möjligheterna för personen i fråga att erhålla lagstadgad 
rehl~bilit~ring, invalidpension eller arbetslöshetsersättning om 
ar9etsofÖrmågan under de tre senaste åren varit väsenlig i tid och 
omfattning samt om personen har varit bosatt i landskapet under 
minst tre år. 

Utkomstskyddet beräknas enligt samma grunder som gäller för 
invalidpension. 

Dispositionsplan: 
Konto 

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd 
Anslagsbehov 

Belopp 

182.QQ{) 
182.000 

Förslag 

- 387.000 

Förslag 

182.000 



45.30. 

45.30.53. 

45.70. 

45.70.75. 
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ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

34.992,00 35.000 

Antalet resor i samband med vård i Sverige har ökat i större grad än 
tidigare uppskattats. Den kraftigt ökade patientströmmen till Sverige 
beror främst på ingångna avtal mellan Ålands hälso- och sjukvård 
och sjukhus i Sverige. 

Med anledning av ovanstående föreslås ett tilläggsanslag om 90.000 
mark under momentet. 

Dispositionsplan: 

Konto 

8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd 
Tilläggsbehov 

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Om- och tillbyggnad för akut- och stora polikliniken (R) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

3.000.000,00 10.000.000 

Belopp 

2Q.OOQ 
90.000 

För akut- och stora poliklinikprojektet angavs i ordinarie budget för 
år 1997 en kostnadsram om 13.000.000 mark. Motsvarande anslag 
har tidigare budgeterats under momentet. Med anledning. av flera 
osäkra faktorer ställdes dock anslaget till landskapsstyrelsens 
disposition i giundbudgeten för år 1998. För att nu förverkliga 
projektet har styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård anhållit om 
dispositionsrätten för de anslag som tidigare beviljats under momen
tet samt ett tilläggsanslag om 14,5 miljoner mark. 

Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har presenterat en ny 
kostnadsberäkning jämte projektplan för landskapsstyrelsen. Enligt 
det nya förslaget har om- och tillbyggnaden för akut- och stora 
polikliniken beräknats till 24,3 miljoner mark. Därtill kommer 
uppskattade inredningskostnader om 2,4 - 3,6 miljoner mark, vilket 
ger en beräknad totalkostnad om 26, 7 - 27, 9 miljoner mark. 

Förslag 

90.000 

Förslag 

14.500.000 



46. 

46.01. 

46.01.01. 
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Projektet skulle enligt nu föreliggande planer innefatta nybyggnad 
av stora polikliniken, akuten och laboratoriet samt ombyggnad av 
akuten, stora polikliniken, laboratoriet, diagnostiskt centrum, fläkt, 
teknik samt personalutrymmen. Ytterligare skulle projektet innehålla 
nybyggnad av entre samt ombyggnad av entrehall, invändigt 
huvudkommunikationsstråk samt personalutrymmen. Denna ändring 
i projektet anser styrelsen att möjliggör en förändring av samarbets
och samordningsförutsättningarna för arbetet på akuten och stora 
polikliniken. 

Projektet beräknas omfatta nybyggnad av ca 750 m2 bruttoyta och 
ombyggnad av ca 2.550 m2 bruttoyta. Med anledning av att vissa 
befintliga ytor skall rivas blir nettoökningen av ytor 520 m2. 

Landskapsstyrelsen anser att ett tillfredsställande beslutsunderlag nu 
presenterats trots avsaknaden av en totalplan för fastighetsutnyttjan
det. Landskapsstyrelsen föreslår därför ett tilläggsanslag om 
14.500.000' mark för projektet varvid kostnadsramen som även 
innefattar kostnader för inredning höjs till 27 .500.000 mark. Hela 
den beräknade kostnaden har sålunda budgeterats och landskaps
styrelsen förväntar sig att ÅHS nu kan förverkliga projektet i enlig
het med den projektplan som presenterats för landskapsstyrelsen 
samt inom given kostnadsram. 

Dispositionsplan: 

Konto 

1122 Byggnader 
TIUäggsbehov 

Belopp 

14.500.Q()Q 
14.500.000 

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

ALLMÄN FÖRVALTNING 

Yerksamhetens utgifter {YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

3.876.940,17 4.299.000 

Studieserviceenheten är idag överbelastad med arbete och tilläggs
resurser är behövliga för framförallt registrerings- och handlägg
ningsuppgifter. 

Med anledning härav föreslås ett tillägg om 75.000 mark för av
löning av en tillfällig byråsekreterare för perioden 1.6-31.12.1998. 

Förslag 

75.000 



46.05. 

46.05.76. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4000 Personalutgifter 
- tillfälliga tjänster 
Tilläggsbehov 
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Belopp 

1i.OOQ 
75.000 

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING 

Yerkstadsbyggnad för Ålands hantverksskola (R) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

2.000.000,00 100.000 

I budgeten för år 1997 upptogs 2.000.000 mark för verkstadsbygg
naden vid Ålands hantverksskola. Anslaget avsåg uppförande av en 
verkstadsbyggnad om 250 m2 samt ombyggnad av 120 m2 utrymmen 
till färgningskök i den befintliga verkstadsbyggnaden. Nämnda 
verkstadsbyggnad är dock i dåligt skick och skulle kräva en om
fattande renovering och ombyggnad för att kunna användas som 
färgningskök. 

Vid projekteringen av nybyggnaden har dock konstaterats att 
terrängförhållandena och tomtens lutning är sådana att det vore 
ändamålsenligt att inrymma färgningsköket i nybyggnadens källar
våning. Vidare kan konstateras att man för att erhålla tillräckliga 
arbetsytor för 10 elever per avdelning bör förstora byggnaden 
något, så att de totala ytorna skulle bli 523 m2. Byggnadskostnader
na för det ändrade projektet har beräknats till ca 2.900.000 mark 
exklusive inredning och utrustning. 

Med anledning av ovanstående föreslås ett tillägg om 900.000 mark 
under momentet. 

Dispositionsplan: 

Konto 

1122 Byggnader 
Tilläggs behov 

Belopp 

900.000 
900.000 

Förslag 

900.000 



46.09. 

46.09.23. 

46.13. 

46.13.53. 
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ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 

Utgifter för det åländska folkets historia, del IH 

Bokslut 1997 Budget 1998 

Momentet nytt. 

Utgående från en preliminär överenskommelse med Ålands kultur
stiftelse och berörd personal avser landskapsstyrelsen att ställa 
kompetent arbetskraft till förfogande för att författa verket "Det 
åländska folkets historia. Frihetstiden och den Gustavianska tiden 
1719-1809." För de avlöningskostnader som projektet föranleder 
under perioden 1.9-31.12.1998 föreslås ett anslag om 86.000 mark. 
Totalkostnaden uppskattas till ca 550.000 mark under hela perioden 
1. 9 .1998-1. 9. 2000. Arrangemanget medför under perioden totalt en 
inbesparing under moment 46.70.20 om 430.000 mark. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4000 Personalutgifter 
- personal i arbetsavtalsförhållande 
Anslagsbehov 

Belopp 

.8Q.,QQQ 
86.000 

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll 

Bokslut 1997 Budget 1998 

Momentet nytt. 

Under år 1998 planeras för museifartyget Pommern vissa nöd
vändiga underhållsarbeten. Arbetena avser ny dekorlist för galjons
figuren, fortsatt renovering av förriggen, reparationer i befäls
avdelningen samt vissa arbeten i lastrummet. 

Kostnaderna för underhållsarbetena beräknas till 450. 000 mark och 
landskapsstyrelsen föreslår att ett bidrag om 86 % av de godtagbara 
kostnaderna dock högst 387 .000 mark beviljas Mariehamns stad för 
ändamålet. Se även moment 44.20.51. 

Förslag 

86.000 

Förslag 

387.000 



46.19. 

46.19.05. 

46.30. 

46.30.20. 

Dispositionsplan: 

Konto 

8301 Undervisning, kultur och idrott 
Anslagsbehov 

VUXENUTBILDNING 

20 

Yrkesinriktad yuxemrtbildning (F) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

759.414,42 900.000 

Belopp 

387.0QO 
387.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 338.000 mark att användas 
så som landskapets finansieringsandel för mål 4-projekt. Tillägget 
under momentet föranleds av en omdisponering av ESF:s stöd
andelar för Ålands mål 3- och mål 4-program. Se även kapitel 
44.15. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4300 Inköp av tjänster 
Tilfäggsbehov 

ÅLANDS HÖGSKOLA 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

2.332.359,93 2.974.000 

Belopp 

;;us.ooo 
338.000 

Ålands högskolas nätserver är idag tungt belastad och driftsstör
ningarna är vanliga. Belastningen på servern har ökat bl.a. med 
anledning av att antalet användare har utökats. Med anledning av 
detta föreslås ett tillägg om 35.000 mark för ny server. 

Ytterligare föreslås 30.000 mark för ett nytt kabelnät emedan det 
befintliga kabelnätet inte längre klarar av påfrestningarna av den 
ökade användningen. 

Förslag 

338.000 

Förslag 

65.000 



46.30.27. 

46.36. 

46.36.70. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4100 Material och förnödenheter 
1125 Maskiner och inventarier 

Tilläggsbehov 
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Avgiftsbelagd service - utgifter (F) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

898.413,88 610.000 

Belopp 

30.000 
~ 
65.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 mark för projektet "Företag
sam skärgård" så att projektet totalt budgeterats till 600. 000 mark 
under år 1998. Anslaget motsvaras av inkomster under moment 
36.30.27. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4000 Personalutgifter 
4100 Material och förnödenheter 
4800 Övriga utgifter 

Tilläggsbehov 

ÅLANDSSJÖFARTSLÄROVERK 

Uppdatering av simulator (R) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

Momentet nytt. 

Belopp 

60.000 
20.000 
2MQQ 

100.000 

Den nuvarande fartygssimulatorns brygglayout och instrumentation 
motsvarar inte ett modernt handelsfartygs. Strävan är en flexibel 
lösning där fartygssimulatorn efter behov kan motsvara antingen ett 
äldr~. eller ett modernt fartyg. Inom sjöfartsbranschen har större 
kunskap om integrerade navigationssystem framhållits som ett av 
framtidens tyngdspunktsområden. Sjöfartsläroverket kan inte 
tillhandahålla utbildning i integrerade system idag. 

En förutsättning för ett simulerat eller stimulerat integrerat system 
är en uppdatering av fartygssimulatoms datasystem och program
vara. Det föreslagna nya systemet "Polaris" är bl.a. användarvän-

Förslag 

100.000 

Förslag 

2.700.000 



46.41. 

46.41.77. 
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ligare än tidigare system och möjliggör även mer avancerade 
övningar. En uppdatering av systemet blir under alla omständigheter 
aktuell senast vid ingången av år 2000 då nuvarande servicekontrakt 
löper ut och uppdateringarna av nuvarande system upphör. 

Ett dylikt system skulle även göra det möjligt att hålla kurser för 
externa intressenter. Behov av simulatorkurser finns, emedan 
Sjöfartsläroverket redan fått förfrågningar angående skolans möjlig
heter att hålla dylika kurser. Enligt preliminära beräkningar kunde 
k'Ursverksamheten inbringa ca 700. 000 mark per år. 

Den tekniska utvecklingen inom sjöfartsbranschen är snabb och för 
att hålla sjöfartsutbildningen tidsenlig krävs därför snabba beslut. 
Behovet av föreliggande utrustning uppstod härav efter behand
lingen av 1998 års grundbudget. 

Med anledning av detta föreslås ett inledande anslag om 2. 700.000 
mark för uppdatering av datasystemen i simulatorn till "Polaris" 
samt förnyad brygglayot av s.k. "cockpit-modell". För att komplet
tera simulatorn med integrerat navigationssystem kommer ett anslag 
om ca 1.250.000 mark att vara ak-ruellt i 1999 års grundbudget. 

Dispositionsplan: 

Konto 

1125 Maskiner och inventarier 
Anslags behov 

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM 

Livräddningsövningsanfäggning (R) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

4 • 500 t 000' 00 8.000.000 

Belopp 

2.700.000 
2.700.000 

I tidigare budgeter har totalt beviljats 7.900.000 mark för byggande 
av en hamnanläggning för sjöbunden säkerhetsutbildning medan 
anslaget i årets budget avser en livräddningsövningsanläggning. I 
hamnanläggningsprojektet har inkluderats en kaj-piranläggning med 
servicehus samt livräddningsutrustning i form av livräddningsbåtar 
som förekommer på olika typer av fartyg. 

Det ursprungliga konceptet för hamnanläggningen angavs i tilläggs
budget Il för år 1996. Medel anslogs för att inleda detaljplanering 
och byggande av anläggningen samt anskaffa nödvändig utrustning. 
I tilläggsbudget I för år 1997 kompletterades det ursprungliga 

Förslag 



46.42. 

46.42.20. 
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konceptet med en slidestation. 

Arbetet med att förverkliga projektet har fortgått. I samband med 
detaljplaneringen av projektet har det kunnat konstateras att sliden 
i dess nuvarande utformning förefaller onödigt avancerad för 
skolningsändamål och dyr i drift. En utredning pågår kring att finna 
en alternativ lösning på slidens utformning och drift. 

Ett förslag till hamnanläggning har framtagits och detaljanpassats. 
Förslaget motsvarar i stort det ursprungliga förslaget, men land
skapsstyrelsen kan dock konstatera att kostnaderna för projektet blir 
högre än tidigare beräkningar visat. Landskapsst)rrelsen föreslår 
härvid att projektet fortgår enligt tidigare planer men dock så att den 
planerade sliden senareläggs varvid reserverade medel för sliden 
kan användas för att förverkliga grundprojektet. Då den ovan relate
rade utredningen om slidens utformning föreligger avser landskaps
styrelsen att föra frågan till lagtinget med förslag om upptagande av 
anslag. Kostnaderna torde röra sig i storleksordningen 1,0-1,5 
miljoner mark. 

ÅLANDS YRKESSKOLA 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

14.456.216,61 15.760.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 520.000 mark. Tillägget 
föranleds av ett nytt tjänstekollektivavtal för undervisningssektorn. 
Avtalet förhandlades fram under hösten 1997 och kunde därmed inte 
beaktas i grundbudgeten för år 1998. 

I grundbudgeten för innevarande år upptogs anslag för inrättande av 
tre tjänster som lektorer i löneklass C 46 fr.o.m. 1.8.1998. Nämnda 
tjänster föreslås dock inrättade i löneklass C 51 med anledning av 
det nya tjänstekollektivavtalet. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4000 Personalutgifter 
- inrättade tjänster 
- tillfälliga tjänster 
Tilläggsbehov 

Belopp 

395.000 
125.QQQ 
520.000 

Förslag 

520.000 



46.44. 

46.44.74. 

46.46. 

46.46.20. 
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ÅLANDSNATURBRUKSSKOLA 

Flisyärmeanläggning (ID 

Bokslut 1997 Budget 1998 

Momentet nytt. 

Panncentralen bestående av två oljepannor vid Ålands naturbruks
skola värmer de centralt belägna byggnaderna vid Ålands lands
bygdscentrwn. Den ena av dessa är i dåligt skick och behöver bytas 
ut. 

Landskapsstyrelsen utreder nu möjligheten till ett uppvärmnings
system med biobränsle. Förprojekteringen görs för en flisvärme
anläggning, men även möjligheten till eldning med pellets under
söks. En investering i en flisvärmeanläggning är betydligt dyrare än 
i en ny oljepanna, men enligt preliminära beräkningar skulle en 
flisvärmeanläggning inklusive drift förtjäna in sig inom högst 10 år 
i jämförelse mot en motsvarande investering i oljepanna inklusive 
drift. Med anledning härav samt att flis är en förnyelsebar resurs 
föreslår landskapsstyrelsen ett anslag om 350.000 mark för en 
flisvärmeanläggning. I anslaget har då beräknats byte av panna, 
matningssystem, silo för flislagRing samt asbestsanering av pann
rummet. 

Dispositionsplan: 

Konto 

1122 Byggnader 
Anslagsbehov 

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

1.090.125,79 1.681.000 

Belopp 

350.QQQ 
350.000 

I grundbudgeten för år 1998 upptogs anslag om 150.000 mark för 
planerad påbyggnadsutbildning avseende ett projekt "Landsbygds
.turism med åländska traditioner". Projektets beräknade kostnader 
under år 1998 utgör dock totalt 340.000 mark. Av detta finansieras 
70.000 mark av Nordiska Ministerrådet och 88.000 mark erhålles 

Förslag 

350.000 

Förslag 

190.000 



46.70. 

46.70.20. 

som 5b- och landsbygdsutvecklingsbidrag. 

Med anledning av detta föreslås ett tillägg om 190.000 mark under 
momentet. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 
36.46.20. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4000 Personalutgifter 
4100 Material och förnödenheter 
4300 Inköp av tjänster 
4800 Övriga utgifter 

Tilläggsbebov 

ARKEOLOGISK VERKSAMHET 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

1.383.081,66 1.630.000 

Belopp 

112.000 
10.000 
53.000 
15.QQQ 

19-0.000 

Det arrangemang som närmare beskrivs under moment 46.09.23 
föranleder en inbesparing om 68.000 mark 1.9-31.12.1998. Dock 
medför ett avtalsenligt kompetenstillägg fr.o.m. 1.3.1998 mer
utgifter om 20.000 mark varför anslaget föreslås sänkt med 48.000 
mark. 

I ordinarie budgeten för innevarande år redogjordes under kapitel 
46.70. för det arbete som finansierats med sysselsättningsbefräm
jande medel. Med anledning av att sysselsättningsläget nu förbätt
rats i så hög grad att sysselsättningsbefrämjande medel inte längre 
förestår för dylikt arbete föreslår landskapsstyrelsen att 158.000 
mark upptas under momentet. Tillägget avser avlöningsutgifter för 
2 personer under 9 månader. 

Med anledning av ovanstående föreslås ett tillägg om 110.000 mark 
under momentet. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4000 Personalutgifter 
- inrättade tjänster 
- personal i arbetsavtalsförhållande 
Tilläggsbehov 

Belopp 

- 48.000 
158.QQQ 
110.000 

Förslag 

110.000 



46.72. 

46.72.20. 

47. 

47.01. 

47.01.01. 

26 

ETNOLOGISK VERKSAMHET 

Yerksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

884.837,10 970.000 

Enligt ett avtal från år 1989 har landskapet påtagit sig kostnaderna 
för stora engångsreparationer av den gamla ångbåtsbryggan i 
Marsund. Bryggans bärande konstruktion har under vintern skadats 
och kräver snabba reparationsåtgärder. Med anledning härav 
föreslås ett tillägg om 21.000 mark under anslaget. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4300 Inköp av tjänster 
Tilläggsbehov 

NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

ALLMÄN FÖRVALTNING 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

8.634.368,19 9.710.000 

Belopp 

21.00Q 
21.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 200. 000 mark för anskaffan
de av ny takymeterutrustning. Befintlig takymeterutrustning börjar 
bli gammal och kräver 2 kunniga personer vid fältmätningar. 
Modern utrustning kan hanteras av endast en person. 

Dispositionsplan: 

Konto 

1125 Maskiner och inventarier 
Tilfäggsbehov 

Belopp 

200.QQQ 
200.000 

Förslag 

21.000 

Förslag 

200.000 



47.01.02. 

47.01.70. 
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:Utgifter för miljöförvaltningen (YR} 

Bokslut 1997 Budget 1998 

228.653,07 1.030.000 

Med anledning av att arbetsbelastningen ökat på milöförvaltningen 
bl.a. med anledning av att Ålands miljöprövningsnämnd har börjat 
sin verksamhet föreslås ett tillägg under momentet om 136. 000 
mark för en tillfällig tjänst som miljöhandläggare under perioden 
1.6-31.12.1998. Den nu föreslagna miljöhandläggaren skall ha som 
huvuduppgift att vara föredragande tjänsteman i Ålands miljöpröv
ningsnämnd samt utföra vissa utredningsarbeten. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4000 Personalutgifter 
- tillfälliga tjänster 
Tiiläggsbehov 

Utbyte a:r båt för miljöövervakningen 00 

Bokslut 1997 Budget 1998 

Momentet nytt. 

Belopp 

136.000 
136.000 

I slutet av år 1997 sprang den båt som används för miljövervak
ningens vattenprovtagning läck ute till havs. Det visade sig att den 
9 år gamla båten fått en större spricka, vilket troligen berodde på 
materialtrötthet. Utifrån de besiktningar som gjorts av båten kan den 
inte mer anses uppfylla de fordringar på flytbarhet och stabilitet som 
ställs på båtar i yrkesmässig användning. 

Med anledning av detta föreslås att ett anslag om 300.000 mark 
upptas för utbyte av båten till en ny ca 8 m lång och 2,8 m bred båt 
som kan förses med nödvändig tilläggsutrustning. 

Dispositionsplan.· 

Konto 

1125 Maskiner och inventarier 
Anslags behov 

Belopp 

300.QQQ 
300.000 

Förslag 

136.000 

Förslag 

300.000 



47.03. 

47.03.49. 

47.03.60. 
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NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Näringsstöd (R) 

Bokslut 1997 Budet 1998 

6.487.306,00 7.500.000 

Av kommissionens beslut av den 9.2.1998 (SG (98)D/1122) till 
ändrad stödkarta för Ålands del framgår att stöd ej kan beviljas till 
s.k. annex Il produkter. Detta innebär att det idag inte finns några 
möjligheter att stödja den åländska livsmedelsindustrin som är den 
största industrin på Åland. Det finns dock en möjlighet att notifiera 
ett stöd enligt kommissionens rambestämmelser för det statliga 
stödet till investeringar för bearbetning och saluföring av jordbruks
produkter (96/C 29/3), vilket landskapsstyrelsen har för avsikt att 
göra. 

Med anledning av detta föreslås att stöd även får beviljas ur anslaget 
med EU-kommissionens riktlinjer som grund. 

Föreslås att anslaget höjs med 1.000.000 mark. 

Dispositionsplan: 

Konto 

8305 Övrigt näringsliv 
Tilläggsbehov 

Ersättande ay kreditförluster (ID 

Bokslut 1997 Budget 1998 

1.750.000,00 1.600.000 

Belopp 

1.000.QQQ 
1.000.000 

Med anledning av att kreditförlusterna och kostnadsandelar i 
företagssaneringar varit större än beräknat föreslås ett tilläggsanslag 
om 500.000 mark. 

Dispositionsplan: 

Konto 

5100 Finansiella kostnader 
Tilläggsbehov 

Belopp 

500.()QQ 
50-0.000 

Förslag 

1.000.000 

Förslag 

500.000 



47.03.88. 

47.12. 

47.12.01. 

47.12.30. 
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Aktieteckning i bolag 00 

Bokslut 1997 Budget 1998 

750.000,00 800.000 

Föreslås ett tillägg under momentet om 1.500.000 mark för att 
kunna medverka i ett förväntat behov av satsningar i Långnäs 
Hamn. 

Dispositionsplan: 

Konto 

1130 Värdepapper 
Tilläggsbehov 

SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

A.vlöningar (F) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

2.926.953,87 3.200.000 

Belopp 

1.500.QQO 
1.500.000 

Under momentet föreslås en minskning om 88.000 mark med 
anledning av en omfördelning av medel mellan mål 3 och mål 4-
programmen. Se även kapitel 44.15 och moment 46.19.05. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4000 Personalutgifter 
- övriga löner och arvoden 
Minskning 

Belopp 

- 88.000 
• 88.000 

Landskapsunderstöd till kommuner och kommunalförlmnd för 
lindrande av arbetslösheten 00 

Bokslut 1997 Budget 1998 

1.801. 731,82 1.800.000 

Under momentet föreslås en minskning om 125.000 mark med 
anledning av en omfördelning mellan mål 3 och mål 4-programmen. 
Se även kapitel 44.15 och moment 46.19.05. 

Förslag 

1.500.000 

Förslag 

- 88.000 

Förslag 

- 125.000 



47.12.61. 

47.15. 

47.15.45. 

47.24. 

47.24.01. 

30 

D ispositionsplan: 

Konto Belopp 

8203 Arbetsmarknad - 125.000 
Minskning -125.000 

Landskapsunderstöd fijr lindrande av arbetslösheten (F) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

1.783.537 ,64 1.800.000 

Under momentet föreslås en minskning om 125.000 mark med 
anledning av en omfördelning mellan mål 3 och mål 4-programmen. 
Se även kapitel 44.15 och moment 46.19.05. 

Dispositionsplan.· 

Konto Belopp 

8203 Arbetsmarknad - 125.000 
Minskning -125.000 

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

Ersättningar för skö~kador (R) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

300.000,00 300.000 

Landskapsstyrelsen föreslår att användningsändamålet för momentet 
utvidgas så att anslaget får användas för ersättande av skördeskador 
enligt LL om ersättande av skördeskador (ÅFS 72/97) och för 
ersättning enligt LL om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd (ÅFS 91/95). 

Den föreslagna ändringen föranleder i detta skede ingen höjning av 
anslaget. 

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

727.695,21 784.000 

Föreslås att användningen av anslaget under momentet kompletteras 

Förslag 

- 125.000 

Förslag 

Förslag 



47.33. 

47.33.01. 

47.33.04. 
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så att anslaget även får användas för utgifter för att genomföra det 
kontrollsystem som tillämpas på den gemensamma fiskeripolitiken 
(enligt förordning EEG 284 7 /93). Ändringen föranleder i detta 
skede ingen höjning av anslaget. 

JAKT- OCH NATlJRVÅRD 

Yerksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

860.968,70 923.000 

Med anledning av att ett bidrag som beviljats från EU:s Life-fond 
för skötseln av några utvalda lövängsreservat i skärgården blivit 
högre än tidigare beräknats föreslås ett tilläggsanslag om 69. 000 
mark under momentet för landskapets andel av utgifterna. Se även 
kapitel 44 .15 . 

. Under år 1997 upptogs anslag för att ansluta Nåtö biologiska station 
till vattenledningsnätet. I föreliggande tilläggsbudget föreslås ett 
tillagg om 60.000 mark för att även sanera avloppet. Befintligt 
avlopp är i otillfredsställande skick och bör saneras fortast möjligt. 

Dispositionsplan: 

Konto 

4000 Personalutgifter 
- personal i arbetsavtalsförhållande 

4100 Material och förnödenheter 
4300 Inköp av tjänster 

Tilläggsbehov 

Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

436.000,00 404.000 

Belopp 

48.000 
21.000 
&OOQ 

129.000 

Med hänvisning till moment 37.33.04. föreslås ett tillägg om 
32.000 mark att användas för viltvårds- och jaktärenden. 

Dispositionsplan: 

Konto 

'8209 Övriga inkomstöverföringar 
Tilläggsbehov 

Belopp 

.31..00Q 
32.000 

Förslag 

129.000 

Förslag 

32.000 



48. 

48.20. 

48.20.20. 

49. 

49.98. 

49.98.99. 

32 

TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1997 Budget 1998 

54.871.000 

Anslaget i grundbudgeten för året har beräknats utgående från ett 
bränslepris om 1,25 pil. Till följd av ändrade accissbestämmelser kan 
medelpriset under året nu uppskattas till ca 1,0 p/l, vilket medför en 
inbesparing. Till följd av förändrade trafikbehov och diskussioner 
med berörda skärgårdskommuner har dock vissa justeringar av 
tidtabellerna som leder till merkostnader ansetts nödvändiga. Land
skapsstyrelsen avser även att med anlitande av privata entreprenörer 
för en begränsad tidsperiod upprätthålla experimenttrafik mellan 
Kumlinge och Enklinge. Därtill har ett behov av vissa beställnings
turer mellan skärgården och riket för näringslivets behov uppstått. 

Landskapsstyrelsen har även kunnat konstatera att ett nytt system för 
incheckning för att underlätta biljettförsäljning och ombordlastning 
är motiverat för i första skedet m/s Ejdern och m/s Alfågeln på norra 
linjen. 

Med beaktande av ovanstående föreslås ett tilläggsanslag om 
585.000 mark. 

Dispositionsplan: 

Konto 
4300 Inköp av tjänster 
1125 Maskiner och inventarier 

Tilläggsbehov 

FINANSIERINGSUTGIFTER 

ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGET ÅR 

Överföring av budgetöverskott 

Bokslut 1997 Budget 1998 

39.246.000,00 

Belopp 
485.000 
100.QQQ 
585.000 

I och med denna tilläggsbudget överstiger de budgeterade 
inkomsterna för innevarande år de budgeterade utgifterna med 

Förslag 

585.000 

Förslag 

25.025.000 
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25.025.000 mark varför nämnda belopp i detta skede föreslås 
överfört till följande budgetår. 

Dispositionsplan: 

Konto 
(9800 Hjälpkonto till budgetdelen) 

TIUäggsbehov 

Belopp 
25.025.000 
25.025.000 




