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1984-85 Lt-Ls framst. nr. 14 - III tb OM 1984. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

till tredje tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland 

under år 1984. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet 

Aland för år 1984. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås 

- tilläggsanslag under kapitlet Ålands polisdistrikt 

- tilläggsanslag för pensioner 

- tilläggsanslag för vissa landskapsandelar och -understöd till 

kommunerna för erläggande av slutandelar under år 1984 i enlighet 

med landstingets beslut vid antagandet av årsstaten 

- tilläggsanslag för landskapsandel till kommunerna för driftskostnader 

för sociala tjänster 

- tilläggsanslag för sjukhusets terapiutgifter 

- tilläggsanslag för stabilisering av inkomsten av fiske och främj-

ande av fiskfångsternas användning. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 7.530.500 mark och 

balanseras till stor del med anslag för skattefinansiell utjämning. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1984 budgeterats 

426.38IT.873 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet 
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Mar i ehamn, den 5 december 19 8 4 . 

V i c ~ 1 a n t r å d 

Finanschef 

Åland under år 1984, samt bemyndiga 

landskapsstyrelsen att uppta för 

budgetens förverkligande erforder

liga lån. 

Gunnevi Nordman 

Dan E Eriksson 
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I N K 0 M S T E R ================= 

Avdelning 12 

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

23, KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

08. Polisförvaltningens inkomster 

1. Mariehamns stads andel i kostna
derna för polisinrättningen 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-

222.573 

222.573 

222.573 

222.573 

NINGSOMRÅDE 2.521.800 

10. Ålands centralsjukhus' inkomster 405.000 

9. Kommunernas andelar i föregående års 
anläggnings- och driftskostnader 405.000 

11. A.lands centralsanatoriums inkomster 

5. Kommunernas andelar i anlägg
nings- och driftskostnader 

12. Ålands tuberkulosbyrås inkomster 

1. Kommunernas andelar i anlägg
nings- och driftskostnader 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅ.DE 

30. Miljövårdsbyråns inkomster 

1. Inkomster av hjortdjurslicenser 

405.000 

1.883.800 

1.883.800 

233.000 

233.000 

40.000 

40.000 

1.883.800 

233.000 

40.000 

40.000 
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Avdelning 14 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

7.530.500 

4.746.127 

4.746.127 
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U T G I F T E R =============== 

Huvudtitel 21 

21. LANDSTINGET =============== 

02. LANDSTINGETS KANSLI 

70. Anskaffning av inventarier 

Huvudtitel 22 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 

03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

04. Sociala avgifter (f) 

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

29. Övriga konsurntionsutgifter (f) 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

10. Kostnader för inforrnationskontor i Helsingfors 

Huvudtitel 23 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
==~====================================== 

08. ÅLANDS POLISDISTRIKT 

10. Lokalutgifter (f) 

Allmänna byrån 

11.600 

11. 600 

7.000 

7.000 

2.500 

2.500 

9.000 

9.000 

747.500 

45.000 
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25. Drifts- och underhållskostnader för motor-
fordon {f) 

28. Till landskapsstyrelsens disposition 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier 

74. Uppförande av polishus (r) 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

29. Utgifter för brand- och räddningsväsendet {f) 

30. Landskapsandelar enligt landskapslagen om 
brand- och räddningsväsendet (f) 

~yrån för avtals- och personalärenden 

30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

06. Familjepensioner {f) 

Huvudtitel 24 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

21. Brandförsäkringspremier (f) 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f} 

60.000 

65.000 

22.000 

5.500 

550.000 

104.300 

4.300 

100.000 

300.000 

300.000 

75.000 

25.000 

50.000 
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Huvudtitel 25 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-==================================================== 

Byrån för socialvårdsärenden 

03. BARNAVARD OCH BARNAFOSTRAN 1.010.000 

31. Landskapsandel och -understöd för barndagvård(f) 1.010.000 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

31. Landskapsandel och ersättningar för social
hjälpsutgifter (f} 

54. Landskapsandel åt kommuner för underhålls
stöd 

06. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

30. Landskapsandel till kornmun.erna för drifts
kostnader för sociala tjänster (f) 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10. ALANDS CENTRALSJUKHUS 

01. Avlöningar (f} 

Övriga löner och arvoden 

- tillfällig och extra arbetskraft 

22. Terapiutgifter (f) 

11. ALANDS CENTRALSANATORIUM 

22. Terapiutgifter (f) 

12. ÅLANDS TUBERKULOSBYRA 

22. Terapiutgifter (f) 

30.000 

30.000 

398.600 

227.600 

171.000 

1. 500. 000 

1.500.000 

873.000 

30.000 

843.000 

157.000 

157.000 

40.000 

40.000 



- 8 -

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVARDSUPPGIFTER 

30. Landskapsandel för vård utom landskapet 

Huvudtitel 26 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ============================================== 

Allmänna byrån och skolbyrån 

04. ALANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

74. Ombyggnad av undervisningslokaliteter (r) 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

05. Pensioner (f) 

19. Annons- och tryckningskostnader (f) 

22. Arbetsredskap 

09. ALANDS HUSMODERSSKOLA 

23. Elevbespisningen (f) 

25. STUDIESTÖD 

50. Studiepenning (f) 

Biblioteksbyrån 

40. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

80. Amorteringslån för anläggande av bibliotek (i) 

320.000 

320.000 

53.200 

35.700 

2.500 

15.000 

3.400 

3.400 

250.000 

250.000 

98.000 

98.000 
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Huvudtitel 27 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================== 

Jordbruksbyrån 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

50. Landskapsunderstöd till kreatursförädlings
föreningar 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

43. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (f) 

13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

11. Underhåll av maskiner och redskap (f) 

Skogsbruksbyrån 

16. PLANTSKOLORNA 

01. Avlöningar (f) 

29. Övriga driftsutgifter (f) 

Fiskeribyrån 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

44. Stabilisering av inkomsten av fiske och 
främjande av fiskfångsternas användning (f) 

Miljövårdsbyrån 

30. MILJÖVÅRDEN 

40. Utgifter för ersättning av älg- och rådjurs
skador (f) 

42, Aterbetalning av licensavgi fler för icke 
fällda hjortdjur (f) 

Utgifternas totalbelopp 

7.530.500 

21.400 

21.400 

200.000 

200.000 

49.000 

49.000 

55.000 

25.000 

30.000 

1.200.000 

1.200.000 

45.000 

20.000 

25.000 
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12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ============================== 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Polisförvaltningens inkomster 

1. Mariehamns stads andel i kostnaderna för p6~isin

rättningen. 

222.573 (296.764) 

För perioden 1.1-30.9.1984 skall staden till landskapet 

inbetala 222.573 mark som sista delavgift för att staden 

blivit befriad från skyldigheten att delta i kostnaderna 

för polisinrättningen (Jfr. FFS 345/76). 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Ålands centralsjukhus' inkomster. 

9. Kommunernas andel'ar i föregående års anläggnings

och driftskostnader. 

405.000 (6.100.000) 

Under momentet har influtit 405.000 mark mer än be

räknat. 

Ålands centralsanatoriums inkomster. 

5. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskost

nader. (Rubriken ändrad) 

1.883.800 (2.300.000) 

Under året har även debiterats förskott för 1984 års 

utgifter. 



12.25.12 

12.27.30 
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Alands tu~erkulosbyrås inkomster 

1. Kommunernas andelar i anläggnings- och drifts

kostnader. (Rubriken ändrad) 

233.000 (250.000) 

Under året har även debiterats förskott för 1984 års 

utgifter. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Miljövårdsbyråns inkomster._ 

1. Inkomster av hjortdjursli~~n~~I 

40.000 (206.000) 

Under momentet beräknas ytterligare 40.000 mark in

flyta. 
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22.03.04 
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02. LANDSTINGETS KANSLI 

Anskaffning av inventarier 

11.600 (50.000) 

På grund av nyanskaffning av en kopieringsmaskin och 

skrivmaskiner föreslås under momentet ett tillägg om 

11.600 mark. 

03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Sociala avgifter (f). (Rubriken ändrad) 

7.000 (18.000) 

Under momentet erfordras ett tillägg om 7.000 mark. 

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

2.500 (7.000) 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 2.500 

mark på grund av högre kopieringskostnader än beräknat. 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Kostnader för informationskontor i Helsingfors. 

9.000 (80.000; tb 35.000) 

Under momentet erfordras ytterligare 9.000 mark. 



23.08.10 

23.08.25 

23.08.28 

23.08.29 

23.08.70 
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23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ========================================= 

Allmänna byrån 

08. ALANDS POLISDISTRIKT 

Lokalutgifter (f). 

45.000 (340.000) 

Föreslås ett tillägg om 45.000 mark främst på grund av 

större utgifter än beräknat för övriga lokalutgifter, 

såsom elström och städmaterial. 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon (f). 

60.000 (230.000) 

På grund av mer patrulleringskörning och större re

parationskostnader än beräknat föreslås ett tilläggs

anslag om 60.000 mark. 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

65.000 (50.000) 

På grund av större antal deltagare än beräknat i polis

manskapskursen vid Polisinstitutet erfordras under 

momentet ett tillägg om 65.000 mark för deltagarnas 

resekostnader. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

22.000 (150.000) 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 22.000 

mark främst för driftskostnader för teknisk utrust

ning och högre kopieringskostnader än beräknat. 

Anskaffning av inventarier. (Momentet nytt) 

5.500 ( - ) 

Under momentet föreslås ett anslag om 5.500 mark 

för anskaffning av bokhylla och stolar till lokal

kansliet i Godby samt ett arkivskåp till centralkansliet. 



23.08.74 

23.35.29 

23.25.30 
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Uppförande av ~lishus (r). 

550.000 (5.500.000) 

För uppförande av polishus har tidigare budgeterats 

11.500.000 mark. Kostnaderna uppgår enligt nu till

gängliga uppgifter till: 

Byggnadsteknisk entreprenad 

VVS-entreprenad 

El-entreprenad 

Målning 

Anskaffningar (telefonväxel, diskar 

möbler m.m.) 

Projekteringskostnader 

Övrigt (övervakning, anslutnings

avgifter, tilläggs- och ändrings

arbeten rn. rn. ) 

5.995.000 

810.000 

2.699.500 

339.750 

725.000 

1.150.000 

330.750 

12.050.000 

Med anledning härav föreslås ett tilläggsanslag om 

550.000 mark. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

Utgifter för brand- och räddningsväsendet (f). 

4.300 (28.000) 

Tillägget föranleds dels av högre kostnader för skogs

brandspaning än beräknat och dels av ersättning till 

en brandman som skadats. 

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och 

räddningsväsendet (f). 

100.000 (750.000) 

Tillägget föranleds dels av att en kommun mer än be

räknat på grund av förändrad bärkraftsklass är be-



23.30.06 

24.03.21 

24.03.29 
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rättigad till landskapsandel dels av att kommunernas 

bidragsberättigande kostnader överstiger de beräknade. 

Byrån för avtals- och personalärenden 

30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

Familjepensioner (f). 

300.000 (l.800.000) 

Tillägget erfordras bl.a. till följd av ändringen av 

landskapslagen om familjepension efter landstingsman 

(ÅFS 62/83). 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

Brandförsäkringspremier {f). 

25.000 (110.000) 

Föreslås ett tilläggsanslag om 25.000 mark till följd 

av förhöjda brandförsäkringsvärden. 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

50.000 (495.000) 

Tillägget föranleds dels av högre telefonkostnader 

och dels av högre kopieringskostnader än beräknat. 



25.03.31 

25.04.31 

25.04.54 

25.06.30 
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03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

Landskapsandel och -understöd för barndagvård (f). 

1.010.000 (570.0009 

Med hänvisning till Landstingets beslut i samband med 

antagandet av ordinarie årsstaten för innevarande år 

föreslås ett tilläggsanslag om 1.010.000 mark för er

läggande av de totala slutandelarna för barndagvårds

kostnaderna under år 1983 (Jfr. Fi.bet. nr 2/1983-84). 

04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

Landskapsandel och ersättningar för socialhjälpsut

gifter (f). 

227.600 ( -

Med hänvisning till motiveringen under moment 25.03.31 

föreslås ett anslag om 227.600 mark. 

Landskapsandel åt kommuner för underhållsstöd. 

171. 000 ( - ) 

Med hänvisning till motiveringen under moment 25.03 .31 

föreslås ett tilläggsanslag om 171.000 mark. 

06. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för 

sociala tjänster (f). 

1.500.000 (15.106.000; tb 1.000.000) 

Landskapsstyrelsen har för att möjliggöra en så riktig 

beräkning som möjligt av kommunernas bidragsberättig

ande kostnader under detta år, inbegärt en utredning 



25.10.01 

25.10.22 
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av de faktiska utgifterna och de beräknade landskaps

andelarna per den 30.9. samt en beräkning av motsvar

ande belopp för hela året. 

Med anledning av denna utrednings resultat föreslås 

ett ytterligare tillägg om 1.500.000 mark under 

momentet. 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10. ALANDS CENTRALSJUKHUS 

Avlöningar _J_il:_ 

30.000 (23.601.784; tb 5.000) 

Av anslaget för tillfällig arbetskraft inklusive 

poolen, 225.600 mark, har sjukhusstyrelsen avsatt 

62.000 mark för extra personal vid intensivövervak

ning och extra hög vårdtyngd. Då detta anslag visat 

sig vara för lågt beräknat erfordras under momentet 

ett tillägg om 30.000 mark. 

Terapiutgifter (f). 

843.000 (3.404.000; tb 34.000) 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 843.000 

mark emedan kostnaderna för blod, vårdförnödenheter, 

laboratoriets drift samt för patienttransport ökat. 

Därtill kan konstateras att anslaget i jämförelse med 

de slutliga kostnaderna för år 1983 var något för lågt 

beräknat. Till under detta moment föreslaget anslag 

kommer sanatoriets andel 157.000 mark och tuberkulos

byråns andel 40.000 mark varför det totala anslags

behovet utgör 1.040.000 mark. 



25.11.22 

25.12.22 

25.15.30 

26.04.74 
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11. ALANDS CENTRALSANATORIUM 

Terapiutgifter (f). 

157.000 

Se moment 25.10.22. 

12. ALANDS TUBERKULOSBYRA 

Terapiutgifter (f). 

40.000 

Se moment 25.10.22. 

(695.000) 

(180.000) 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVARDSUPPGIFTER 

Landskapsandel för vård utom landskapet. 

320.000 (1.500.000) 

På basen av de verksamhetsplaner kommunerna inBmnat 

för fastställelse (vilket skett efter avlämnandet av 

landskapsstyrelsens förslag till årsstat för år 1984) 

kan landskapsstyrelsen konstatera att under momentet 

erfordras ett anslag om 1.820.000 mark. Då tidigare 

upptagits 1.500.000 mark föreslår landskapsstyrelsen 

ett tilläggsanslag om 320.000 mark. 

Allmänna byrån och skolbyrån 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Ombyggnad av undervisningslokaliteter (r). 

(1.200.000) 

Föreslås att till sjöfartsläroverket i samband med 

ombyggnaden får anskaffas inventarier och utrustning 



26.07.05 

26.07.19 

26.07.22 

26.09.23 

26.25.50 
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för ytterligare 110.000 mark. Då dessa anskaffningar 

med beaktande av entreprenadsummor och hittills kända 

tilläggsarbeten inryms inom hittills beviljade anslag 

föreslås i detta sk0d0 inget tillfiggs~nsl~g. 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

Pensioner (f). 

35.700 (222.000) 

På grund av under året tillkomna pensioner erfordras 

under mo~entet ett tillägg om 35.700 mark. 

Annons- och tryckningskostnader (f). 

2.500 (16.000) 

Under momentet föreslås ett tillägg om 2.500 mark 

emedan annonseringsbehovet varit större än beräknat. 

Arbetsredskao. 

15.000 (77.000) 

För utrustning och redskap till husbyggnadslinjen 

föreslås 15.000 mark. 

09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 

Elevbespisningen (f). 

3.400 ( 17.100) 

Under momentet föreslås ett tillägg om 3.400 mark. 

25. STUDIESTÖD 

Studiepenning (f). 

250.000 (2.100.000) 

Under momentet erfordras ett tillägg om 250.000 mark 

till följd av högre antal beviljade studiepenningar 

än beräknat. 



26.40.80 

27.10.50 

27.11.43 
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Biblioteksbyrån 

40. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

Amorteringslån för anl_§_g_gande av bibliotek ( r). (Momentet 
98.000 ( - ) nytt) 

För amorteringslån enligt lagen om allmänna bibliotek 

(ÅFS 81/79) föreslås ett anslag om 98.000 mark, vilket 

utges som annuitetslån för biblioteksprojekten i 

Sottunga och Vårdö. 

Jordbruksbyrån 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar. 

21.400 (190.000) 

Till följd av högre kostnader än beräknat för de under

stödda föreningarna föreslås ett tilläggsanslag om 

21.400 mark. 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (f). 

200.000 (800.000) 

Tillägget föranleds dels av att en räkning för ränte

stödsutgifter som borde belastats 1983 års anslag till

ställts landskapsstyrelsen först hösten 1984 och dels 

av att räntestödslånekapitalet ökat. 



27.13.11 

27.16.01 

27.16.29 

27.20.44 
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13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Underhåll av maskiner och redskap (f). 

49.000 (70.000) 

Tillägget föranleds av kostnader för utbyte av en 

traktorhytt, vilken förstörts genom en olyckshändelse. 

Skogsbruksbyrån 

16. PLANTSKOLORNA 

Avlöningar (f). 

25.000 (275.000) 

Under momentet erfordras ett tillägg om 25.000 mark 

till följd av större planteringsarealer än beräknat. 

För planteringsarbeten debiteras skogsägaren. 

övriga driftsutgifter (f). 

30.000 (190.000) 

Tillägget föranleds dels av att under året inköpts 

en större mängd elitfrö för flera års behov dels av 

kostnader för ett tillfälligt växthus, vilket behövts 

till följd av skador i den normala sådden. 

Fiskeribyrån 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

Stabilisering av inkomsten av fiske och främjande av 

fiskfångsternas användning (f). 

1.200.000 (4.000.000) 

För att möjliggöra utbetalning av pris- och transport

stöd enligt samma grunder som i riket föreslås ett 

tilläggsanslag om 1.200.000 mark. 
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30. MILJÖVÅRDEN 

UtgiftL>r för ersZittning av älg- och rädjursskador (f). 

20.000 (170.000; tb 65.000) 

För ersättande av älg- och rådjursskador erfordras 

ett ytterligare tilläggsanslag om 20.000 mark. 

Se även inkomstmoment 12.27.30.01. 

Återbetalning av licensavgifter för icke fällda hjort

djur (f). 

25.000 (50.000) 

Landskapsstyrelsen har år 1984 betslutat att i licens

avgift skall betalas 25 mark per fälld rådjurskilling. 

Eftersom avgifterna för tillstånd att fälla rådjur 

uppburits i förskott som för vuxet djur d.v.s. 55 

mark, skall till jaktlagen återbetalas 30 mark per 

fälld rådjurskilling. Med anledning härav föreslås 

under momentet ett tillägg om 25.000 mark. 

I, 
I 


