
~-LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
~ Förslag till första tilläggs budget för år 1999 

~ 1998-99 nr 17 

ALLMÄN MOTIVERING 

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg till budgr::leit 

för landskapet Åland under år 1999. 

Konjunkturläget 

Det internationella konjunkturläget har förbättrats något sedan hösten då det fanns en utbredd oro :fö·r 

en internationell finanskris på grund av händelserna i Asien, Ryssland och i Latinamerika. 

Riskerna för en ökad finansiell oro finns dock kvar. Japans ekonomiska recession har förvärrntc; od1 

risken för en deflationsspriral har ökat. I USA är konsumenternas framtidstro stark inte minst på gm:tr.J. 

av den låga arbetslösheten. 

I Europa har konsumenterna under det senaste halvåret varit mer optimistiska än industrin. Det troEgz• 

är dock att även konsumenternas framtidsoptimism gradvis minskar och mera närmar sig övriga något 

mer pessimistiska konjunkturindikatorer. EU:s BNP-tillväxt uppskattas uppgå till dryga 2 procent 

under år 1999. 

Även om Finlands ekonomiska tillväxt visade vissa tecken på avmattning under år 1998, var den. 

fortsatt stark. Enligt tillgängliga förhandsuppgifter ligger 1998-års tillväxt på 4,9 procent. TiUväxteD. 

är därmed dubbelt så hög som euroområdet i snitt. Under innevarande år förväntas dock en fägr~ 

tillväxttakt (ca 3 procent). Den avtagande exporttillväxten är den främsta orsaken till att förväntningar

na reviderats nedåt och den inhemska efterfrågan får en allt mer framträdande roll i upprätthållandet 

av tillväxten. Den svenska ekonomins tillväxt under år 1998 låg på 2,9 procent. Den privata 

konsumtionen tillsammans med investeringarna bidrog mest till tillväxten under år 1998. Den 

finländska och svenska konjunkturbilden sammanfaller i många avseenden. Tillväxttakten inom 

ekonomin har de senaste åren varit olika men nu närmar de sig varandra. Båda ekonomier kan under 

år 1999 räkna med den inhemska marknaden som den främsta tillväxtfaktorn. 

I landskapet har under en förhållandevis lång tid den allmänna konjunkturutvecklingen varit positiv 

beträffande sysselsättningen, företagens lönsamhet och investerh1gsvilja. Landskapsstyrelsen bedömer 

dock att det inte är realistiskt att förvänta sig en fortsatt förbättring av konjunkturen i samma takt sorn 
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under de senaste åren. Det finns defacto enligt den senaste konjunkturundersökningen fler företaJ;§~~ 
tror att omsättningen kommer att sjunka än att den kommer att stiga. Lönsamheten f~rväntas härvid 

att sjunka, såväl på grund av minskad volym som en sämre prisbild under de kommande tolv 

månaderna. Företagen avser ändå att fortsätta satsa på sin verksamhet och expandera den genom utökad 

personal och nya investeringar. Landskaps styrelsen bedömer därför och med beaktande av skatteundan

tagets fortsatta positiva effekt på besöksn.äringen samt den offentliga sektorns ambitiösa investerings

program att konjunktunkturbilden totalt sett är oförändrat positiv. 

Regler för utjämningsfönden 

Landskapet har under de senare åren haft en relativt sett god likviditet som härrör främst av stora 

reserveringar och utgiftsrester men även av ett visst budgetöverskott i bokslutet för respektive år~ I 

grundbudgeten upptogs med anledning härav anslag för överföring av medel till en utjämningsfond~ 

Finansutskottet efterlyste regler för utjämningsfonden i sitt betänkande över förslaget till tredje 

tilfäggsbudget för år 1998. Landskapsstyrelsen önskar därför i samband med denna tilläggsbudget 

redogöra för de föreslagna grundprinciperna för fonden men påpekar samtidigt att slutligt beslut i 

frågan lämpligen tas i samband med antagande av en ny finansförvaltningslag vars beredning pågår. 

Utjämningsfondens syfte är att vid tider av god ekonomi genom explicita budgetbeslut avsätta medel 

tiU fonden för att ånyo ta in dem i budgetekonomin då det ekonomiska läget försämras eller anmJ..t 

behov föreligger. A vsättningama till eller upplösning av medel i fonden föregås inte av tvinganqe 

regler utan förändringar i fonden skall vara politiskt underbyggda utgående från konjunkturläget ocb 

övriga inverkande faktorer. Däremot bör en allmän målsättning om att fondens storlek bör vara minst 

10 procent av budgetomslutningen antas i lämplig form. Förslaget till utformning av fonden anknyter 

till förslaget till ny finansförvaltningslag därigenom att landskapsstyrelsen avser föreslå att budgeten 

inte alltid behöver uppgöras i balans, utan att även en budget med underskott kan uppgöras då det., 

ekonomiska läget och likviditeten det tillåter. Därtill föreslås att ID.dragningar av reserverade anslag 

och överföringar av budgetöverskott till följande år inte längre skall budgeteras, emedan dessa 

svårligen kan beräknas, utan smälta in i det över- eller underskott som fastställs i bokslutet för 

budgetuppföljningen. Ett beräknat över- eller underskott föreslås så som tidigare upptaget i grundbud

geten så att lagtinget kan ta beslut om detta i ett så tidigt skede som möjligt för att därefter rättas i . 

tiHäggsbudget efter att bokslutet fastställts. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat 

inkomst från partiell utdelning i Alandia Yards Ab:s konkursbo 

inkomster av försäljning av fastighet 

högre inkomst från försäljningen av m/s Kökar 



anslag för humanitärt bistånd 

tilläggsanslag för bostadslån 
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tilläggsanslag för brand- och räddningsväsendet 

tilläggsanslag för ett pilotprojekt med distriktsansvar vid Ålands hälso- och sjukvård 

tilläggsanslag för bibliotekens anläggningskostnader 

tilläggsanslag för grundreparationer vid Ålands yrkesskola 

tilläggsanslag för näringsstöd 

tilläggsanslag för avbytarservicen inom lantbruket 

tilläggsanslag för skärgårdstrafiken. 

Tillägget balanserar på ett netto om 9. 830. 000 mark. 

I och med tillägget har hittills under år 1999 budgeterats 1.237.554.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föres1:3. 

Mariehamn den 8 april 1999 

Lantråd 

Vicelantråd 

att Lagtinget antar följande förslag !:ill 

första tillägg till budgeten för år 1999. 

att Lagtinget bemyndigar landskaps~ 

styrelsen att ingå borgen om 100.000 m~i;: 

för Garantiföreningen för daghemmet 

Solrosen r. f. 

Roger Jansson 

Roger Nordlund 
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INKOMSTER 

Avdel~ 32 

32. LANDSKAPSSTYRELSEN 

32.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER 

32.05.04. Skärgårdssamarbetet 

35. 

35.54. 

Avdelning 35 

SOCIAL- OCH MILlÖA VDELNINGENS FÖRVALTNINGS

OMRÅDE 

V ATTENFÖRSÖRJNING OCH V ATTENV ÅRD 
35.54.01. Verksamhetens inkomster 

Avdelning 37 

37. N.~GSAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE 

37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 
37.03.60.. Återbetalda stöd 

37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 

37.55.21. Försäljning av fastighet 

Avdelning 38 

38. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

38.20. SKÄRGÅRDS TRAFIKEN 

38.20.21. Försäljning av obehövlig materiel 

39. 

39.98. 

Av.delning 39 

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN

KOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

BUDGETÖVERSKOTT 

39.98.99. Föregående års överskott 

Inkomsternas totalbelopp 

38000 

38 000 
38 000 

25000 

25 000 
25 000 

1756 000 

1 606 QOil 
1606000 

150 000 
150 000 

511000 

511 000 

511 000 

7 500 000 

7 500 000 

7 500 000 

9 830 000 
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UTGIFTER 

Huvudtitel 41 

41. LAG TINGET 

41.01. LAGTINGET 
41.01.01. Verksamhetens utgifter (VR) 

Huvudtitel 12 

42. LANDSKAPSSTYRELSEN 

42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS 
LEDAMÖTER 

42.01.01. Verksamhetens utgifter (VR) 

42.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 
42.05.04. Skärgårdssamarbetet och INTERREG II (F) 

42.05.19. Oförutsedda utgifter 

42.05.60. Anslag för humanitärt bistånd 

Huvudtitel 43 

43. KANSLIA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

43.25.83. Bostadslån (R) 

43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 

43.27.40. Understöd för befrämjande av förnybar energi 

43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 
43.30.01. Verksamhetens utgifter (VR) 

200 000 

200J1QQ 

200 000 

1128 000 

50....QQll 
so oon 

lJ)]JLQQQ 

38 000 

40 000 

1000000 

5 240 000 

5 000 OQQ 

5 000 000 

Q 
0 

240 QQ_Q 

240 000 



45. 

45.20. 
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Huvudtitel 45 

SOCIAL- OCH MILJÖA VDELNINGENS FÖRVALTNINGS
OMRÅDE 

MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 
45.20.30. Mottagande av flyktingar 

45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
45. 70. 20. Verksamhetens utgifter (VR) 

46. 

46.07. 

Huvudtitel 46 

UTBILDNINGS- OCH KULTURA VDELNINGENS FÖR
VALTNINGSOMRÅDE 

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 
46. 07. 31. Landskapsandel för bibliotekens anläggningskostnader (R) 

46.35. ÅLANDS LYCEUM 
46.35.20. Verksamhetens utgifter (VR) 

46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 
46.42. 75. Grundreparationer (R) 

46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 
46.44.74. Flisvärmeanläggning (R) 

Huvudtitel 4Z 

47. NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 
47.03.49. Näringsstöd (R) 

47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 
47.15.23. Utgifter för avbytarservice inom lantb1uket (F) 

47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 
4 7. 21. 84. Skogsförbättringslån (R) 

350 000 

0 

3-iQ_QOO 

350 000 

165000~ 

5.0.QJlOO 
500 000 

0 

350 000 

350 000 

730 000 

~ 
500 000 

13-5Jl.O:Q 
135 000 

Q 

0 
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47.22. JAKT- OCH VILTVÅRD 
47 .22.04. Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF) 

47.43. YRKESVÄGLEDNINGEN 
4 7 .43. 20. Verksamhetens utgifter (VR) 

Huvudtitel A8 

48. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

48.20. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 
48.20.70. Ombyggnad av färjor och upphandling av kompletterande säkerhets

utrustning (R) · 

Huvudtitel .42 

49. FINANSIERINGSUTGIFTER 

49.98. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR 
49. 98. 99. Överföring av budgetöverskott 

Utgifternas totalbelopp 

51 000 
51 000 

i4J)OQ 
44 000 

-1 800 000 

-1 8QD QQQ 

-1800000 

2 332 000 

2-.llLQiJ_Q 
2 332 ono 

9 830 000 



32. 

32.05. 

32.05.04. 

35. 

35.54. 

35.54.01. 
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INKOMSTER 

LANDSKAPSSTYRELSEN 

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER 

Skärgårdssamarbetet 

Bokslut 1998 Budget 1999 

820.000 

Med hänvisning till moment 42.05.04 föreslås ett tillägg om 38.000 mark. 

Specifikation: 

3000 Inkomster av verksamheten 
Tillägg 

~ 
38.000 

SOCIAL- OCH MILJÖA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

Verksamhetens inkomst~r 

Bokslut 1998 Budget 1999 

Momentet nytt. 

Under momentet föreslås en inkomst om 25.000 mark avseende inkomster 
från undersökningar. 

Specifikation: 

3000 Inkomster av verk<>amheten 
Totalt 

~ 
25.000 

Förslag 

38.000 

Förslag 

25.000 



37. 

37.03. 

37.03.60. 

37.55. 

37.55.21. 
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NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Återbetalda stöd 

Bokslut 1998 Budget 1999 

Momentet nytt. 

Under momentet föreslås en inkomst om 1.606.000 mark. Inkomsten 
avser landskapets andel av en första partiell utdelning i Alandia Y ards 
Ab:s konkursbo. Utdelningen utgör 30,4 % av landskapets fordringar i 
konkursboet. 

Specifikation: 

6000 Extra ordinära inkomster 
Totalt 

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 

Försäijning av fästiebet 

Bokslut 1998 Budget 1999 

Momentet nytt. 

1.606.QQQ 
1.606.000 

Föreslås att landskapsstyrelsen befullmäktigas att försälja för 150.000 
mark ett ca 20.000 m2 stort outbrutet markområde av lägenhet Pehrsberg 
Rnr 1 :2 i Godby till Andelslaget Ålands Skogsägarförbund. Markområdet 
angränsar till andelslagets befintliga anläggning. 

Specifikation: 

1120 Jord- och vattenområden 
3900 Verksamhetens övriga inkomster 

Totalt 
150.QQQ 
150.000 

Förslag 

1.606.000 

Förslag 

150.000 



38. 

38.20. 

38.20.21. 

39. 

39.98. 

39.98.99. 
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TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

F" 'T ' b h.. r t ' I orsaJmng ay o e oy 1g maer1e 

Bokslut 1998 Budget 1999 

70.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 511.000 mark. Tillägget föranleds 
av att försäljningspriset för m/s Kökar är högre än vad som upptogs i 
grundbudgeten för år 1998. 

Specifikation: 

3900 Verksamhetens övriga inkomster 
Tillägg 

511.QQO 
511.000 

SKATTER OCH AVGIFrER AV SKATTENATUR, INKOMSTER 
AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

BUDGETÖVERSKOTT 

Föregående års överskott 

Bokslut 1998 Budget 1999 

70.000.000 

Utgående från det preliminära bokslutet föreslås inkomsten under momen
tet höjd med 7.500.000 mark. 

Specifikation: 

(9800 Hjälpkonto till budgetdelen 
Tillägg 

7,;;00.000 
7.500.000) 

Förslag 

511.00U 

Förnfag 

7.500.0(}{) 



41. 

41.01. 

41.01.01. 

42. 

42.01. 

42.01.01. 
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UTGIFTER 

LAGTINGET 

LAG TINGET 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

5.730.000 

Landskapsstyrelsen har erfarit att kanslikom.missionen förbereder ett 
förslag till ändring av lagtingsmännens arvodering. För att möjliggöra en 
tillämpning av ett nytt lagtingsbeslut fr.o.m. den nya lagtingsperioden 
föreslås ett tillägg under momentet om 200.000 mark. 

Dispositionsplan: 

4000 Personalutgifter 
- övriga löner och arvoden 
Tilläggs behov 

LANDSKAPSSTYRELSEN 

200.000 
200.000 

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

Verksamhetens utgifter <YR) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

3.268.000 

Med beaktande av förslaget under moment 41.01.01 vilket med hänvisrung 
till 2 § LL om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse .(ÅFS 
17 /85) kan komma att ha direkt inverkan på landskapsstyrelseledamötemas 
avlöning fr.o.m. 1.11.1999 föreslås ett tilläggsanslag under detta moment 
om 50.000 mark. 

Dispositionsplan: 

4000 Personalutgifter 
- övriga löner och arvoden 
Tillliggsbebov 

~ 
S0.000 

Förslag 

200.000 

Förslag 

50.000 



42.0S. 

42.05.04. 

42.05.19. 
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LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Bokslut 1998 Budget 1999 

820.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 38.000 mark, som motsvaras av 
inkomster under moment 32.05.04. Tillägget föranleds av justeringar i 
anställningsvillkoren. 

Dispositionsplan: 

4000 Personalutgifter 
- personal i arbetsavtalsförhållande 
Tilläggs behov 

Oförutsedda ut&dfter 

Bokslut 1998 Budget 1999 

100.000 

.:18...QQQ 
38.000 

Åbo hovrätt har nyligen avkunnat en frikännande dom i åtalet mot de 
landskapsstyrelseledamöter som deltog i beslutsfattandet angående damm
bygget i Vargsundsådran. Då det därmed inte kan anses skäligt att de 
berörda landskapsstyrelseledamöterna själva skall stå för rättegångskostna
derna föreslås att anslaget under momentet får användas för täckande av 
dessa kostnader. Föreslås ett tillägg under momentet om 40.000 mark. 

Landskapsstyrelsen föreslår därtill att intill dess saken reglerats i lagstift
ning skall i fortsättningen för lantrådet och landskapsstyrelseledamöterna, 
i enlighet med praxisen vad gäller lanskapet tjänstemän, 1 § 1 - 2 mom. 
rikslagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för 
vissa rättegångar tillämpas. 

Dispositionsplan: 

4300 Inköp av tjänster 
Tilläggsbehov 

10...QQQ 
40.000 

Förslag 

38.000 

40.000 



42.05.60. 

43.25. 

43.25.83. 

43.2'7. 

413.27.40. 
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Ansla~ för humanitärt bistånd 

Bokslut 1998 Budget 1999 

Momentet nytt. 

Situationen i Kosovo och dess grannländer som tar emot ett stort antal 
flyktingar är exceptionell och hjälp utifrån är av nöden. Landskapsstyrelsen 
föreslår att ett engångsanslag om 1.000.000 mark upptas att användas för 
humanitärt bistånd i samband med kosovokrisen. Anslaget kan användas 
för såväl hjälpsändningar från Åland som bistånd via internationella 
organisationer. 

Dispositionsplan: 

8209 Övriga inkomstöverföringar 
Anslagsbehov 

KANSLIA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Bostadslån (R} 

Bokslut 1998 Budget 1999 

15.000.000 

1.00Q.OQQ 
1.000.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 5.000.000 mark. Tillägget föran
leds dels av stigande byggnadskostnader, dels av att fler hyreshusprojekt 
har aviserats. Därtill föreslås att landskapsstyrelsen befullmäktigas att 
godkänna ytterligare nya projekt under år 1999 så att lån om 10 miljoner 
mark kan utges under senare år. 

Dispositionsplan: 

1520 Lånefordringar 
Tilläggsbehov 

ELSÄKERHET OCH ENERGI 

:Understöd för hefrfunjande av förnybar energi 

Bokslut 1998 Budget 1999 

5.900.000 

5.QQQ,OOQ 
5.000.000 

Föreslås att anslaget för det planerade deponigasprojektet vid Svinryggens 

Förslag 

1.000.000 

Förslag 

5.000.000 

Förslag 

0 



43,30. 

43.30.01. 

45. 

45.20. 

45.20.30. 
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deponi utgår och upptas under moment 4 7. 03 .49. Åtgärden föranleder 
ingen sänkning av anslaget då landskapsstyrelsen föreslår att de medel som 
reserverats för deponigasprojektet kan användas för övriga under momentet 
upptagna projekt. 

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

300.000 

Någon tillfredsställande lösning om alarmcentralens organisation och 
verksamhet har ännu inte kunnat nås varför det är aktuellt att säga upp 
avtalet med Marieharnns stad. För att landskapsstyrelsen skall ha beredskap 
att utbilda ett tillräckligt antal operatörer föreslås härvid ett tilläggsanslag 
om 240.000 mark under momentet. 

Dispositionsplan: 

4300 Inköp av tjänster 
Tilläggsbehov 

240.()()Q 
240.000 

SOCIAL- OCH MILJÖA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 

Mottagande av flyktingar 

Bokslut 1998 Budget 1999 

1.265.000 

Med beaktande av situationen i Kosovo kan det bli aktuellt att motta ett 
antal flyktingar även till landskapet. Landskapsstyrelsen avser i en sådan 
situation att förhålla sig positiv och vidta nödigbefunna åtgärder varvid 
eventuella behov av anslag kan komma att föreläggas lagtinget först i 
efterhand. 

Förslag 

240.000 

Förslag 

0 



45.70. 

45.70.20. 

46. 

46.07. 

46.07.31. 
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ÅLANDS HÄLSOm OCH SJUK.VÅRD 

Verksamhetens utgifter (YR) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

270.000.000 

Föreslås ett tillägg om 350.000 mark för genomförande av ett pilotprojekt 
som ett första steg för införandet av distrikts ansvar. Projektet beräknas 
påbörjas i september 1999 och årskostnaden för projektet beräknas uppgå 
till 1.000.000 mark. 

Vidare föreslås att landskapsstyrelsen befullmäktigas att ingå borgen om 
100. 000 mark för Garantiföreningen för daghemmet Solrosen r. f. då 
daghemmet har stor betydelse för Ålands hälso- och sjukvårds personal. 
Garantiföreningen arrenderar marken, där daghemmet är beläget, av 
landskapsstyrelsen och arrendeavtalet kan inte ställas som säkerhet. 

Dispositionsplan: 

4000 Personalutgifter 
- tillfälliga tjänster 

4100 Material och förnödenheter 
4300 Inköp av tjänster 

Tilläggsbehov 

300.000 
15.000 
~ 

350.000 

UTBILDNINGS- OCH KULTURA VDELNINGENS FÖRVALT
NINGSOMRÅDE 

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

Landskapsandel för bibliotekens anläBflningskostnader (R) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

1.700.000 

Föreslås att bevillningsfullmakten för anläggningsprojekt inom den kom
munala biblioteksverksamheten höjs med 500.000 mark så att landskapssty
relsen får godkänna biblioteksprojekt som berättigar till landskapsandel så 
att andelarna uppgår till högst 2.200.000 mark under år 1999. Under 
momentet föreslås därtill ett tillägg om 500.000 mark. 

Dispositionsplan: 

8301 Undervisning, kultur och idrott 
Tilläggsbeho'v · 

500.QQQ 
500.000 

Förslag 

350.000 

Förslag 

500.000 



46.35. 

46.35.20. 

46.42. 

46.42.75. 

46.44. 

46.44.74. 
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ÅLANDS LYCEUM 

Verksamhetens utgifter (YR). 

Bokslut 1998 Budget 1999 

13.811.000 

Föreslås att tjänsten som studiehandledare ombildas fr.o.m. 1.8.1999 så att 
tjänsten har en totalarbetstid, emedan studiehandledaren inte har någon 
egentlig undervisningsskyldighet. Tjänsten förstås inplacerad i löneklass 
C 55. Förslaget föranleder ingen höjning av anslaget. 

ÅLANDSYRKESSKOLA 

Grund.reparationer (R) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

2.000.000 

I grundbudgeten upptogs ca 1.500.000 mark för sanering av huvudbyggna
dens ventilationssystem. Projekteringen har dock gett vid handen att 
projektet blir betydligt dyrare att genomföra p.g.a. oförutsedda tillägg
skostnader. Härvid föreslås ett tillägg om 800.000 mark för att genomföra 
saneringen. Vidare avses de 100.000 mark som upptogs för ombyggnad av 
fysik- och kemisalen att omdisponeras. 

Dispositionsplan: 

1122 Byggnader 
Tilläggsbehov 

ÅLANDSNATURBRUKSSKOLA 

Fr .. l" ' (R) 1syarmean aggnmg 

Bokslut 1998 

Momentet nytt. 

Budget 1999 

800.QQQ 
800.000 

I första tillägget till budgeten för år 1998 upptogs 350.000 mark för en 
flisvärmeanläggning. Anslaget beräknades utgående från att befintligt 
pannrum skulle användas. Planeringen har dock gett vid handen att detta 
inte är ändamålsenligt, varvid föreslås att en ny byggnad uppförs för flis-

Förslag 

0 

Förslag 

800.000 

Förslag 

350.000 



47. 

47.03. 

47.03.49. 

47.15. 

47.15.23. 
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panna och silos. Därtill har projektet fördyrats av kostnadsstegringar. 

Med anledning av ovanstående föreslås att ytterligare 350.000 mark upptas 
för flisvärmeanläggningen. 

Dispositionsplan: 

1122 Byggnader 
Anslagsbehov 

NÄRINGSA VDELNINGENS FÖR.V AL TNINGSOMRÅDE 

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Näringsstöd (R) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

10.500.000 

350.QQQ 
350.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 500.000 mark. Tillägget avser 
landskapets finansieringsandel för program som medfinansieras med medel 
ur EU:s strukturfonder för det planerade deponigasprojektet vid Svinryg
gens deponi. Se även moment 43.27.40. 

Dispositionsplan: 

8305 Övrigt näringsliv 
TiUäggsbehov 

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

Bokslut 1998 Budget 1999 

4.500.000 

:200.QQQ 
500.000 

De lantbruksavbytare som anställts före 1.5 .1995 erhåller reseersättning 
för alla arbetsresor. De lantbruksavbytare som anställts efter detta datum 
erhåller dock endast reseersättning för högst en tur- och returresa till 
arbetsställena per dag. I praktiken blir det minst två tur- och returresor per 
dag. För att jämställa lantbruksavbytarna föreslår landskaps styrelsen att 
även de lantbruksavbytare som anställts efter 1.5 .1995 skall erhålla 

Förslag 

500.000 

Förslag 

135.000 



47.21. 

47.21.84. 

47.22. 

47.22.04. 
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reseersättning för alla arbetsresor. Ändringen föreslås från 1.6.1999 var
vid ett tillägg om 135 .000 mark erfordras under momentet. 

Dispositionsplan: 

4800 Övriga utgifter 
- resor 
Tilläggs behov 

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

Skogsförbättringslån (R) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

100.000 

135.000 
135.000 

Landskapsstyrelsen avser att inkomma med framställning om ändring av 
LL om stöd för skogsbruksåtgärder (ÅFS 84/98) så att lagstadgad panträtt 
möjliggörs, emedan detta varit avsikten då skogslagstiftningen reviderades 
år 1998. 

I avvaktan på lagändring föreslås att landskapsstyrelsen i stöd av 2 § 2 p. 
LL om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om land
skapsgaranti (ÅFS 50/88) befullmäktigas att bevilja skogsförbättringslån 
utan betryggande säkerhet under år 1999. 

JAKT- OCH VILTVÅRD 

lltgifter för vilb'.årds- och jaktärenden (RF) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

440.000 

Rubriken ändrad. 

Med beaktande av attjaktkortsinkornstema och inkomsterna från försälj
ning av jägarexamina härrörande från år 1998 överstiger de tidigare 
beräkningarna föreslås ett tillägg om 51. 000 mark under momentet. 

Dispositionsplan: 

8209 Övriga inkomstöverföringar 
Tilläggs behov 

~ 
51.000 

Förslag 

0 

Förslag 

51.000 



47.43. 

47.43.20. 

48. 

48.20. 

48.20.70. 
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YRKESVÄGLEDNINGEN 

Verksamhetens utgifter (YRJ 

Bokslut 1998 Budget 1999 

413.000 

Under momentet föreslås ett tillägg om 44.000 mark. Tillägget avser 
26.000 mark för material och 18.000 mark för tjänster, vilka var avsedda 
att upptas i grunqbudgeten. 

Dispositionsplan: 

4100 Material och förnödenheter 
4300 Inköp av tjänster 

Tilläggs behov 

TRAFIKAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE 

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

Ombyggnad av färjor w;lulpphandling ay kompletterande 
säkerhetsutrustning 00 

Bokslut 1998 Budget 1999 

4.000.000 

26.000 
.wm 
44.000 

I enlighet med lagtingets beslut i samband med den andra tilläggsbudgeten 
för år 1995 och budgeten för år 1997 har landskapsstyrelsen anskaffat en ny 
frigående färja, ms Viggen. För anskaffningen har upptagits anslag om 45 
miljoner mark medan det kontrakterade leveranspriset för färjan är 
44.998.645 mark. Under byggnadstiden har dock tilläggskostnader 
uppkommit om ca 800.000 mark. På budgetmomentet för färjornas drift har 
dättill förts utgifter om 505.000 mark avseende reservdelar och utrustning 
för färjan. Tilläggas kan ytterligare att färjan har levererats och tagits ibruk 
i slutet av september 1998 medan de ursrungliga planerna förutsatte att 
färjan skulle levereras till sommarsäsongen 1998. Föreslås att anslaget får 
användas även för slutreglering av fartygsanskaffningen. 

Det har även på basen av offerter visat sig att ombyggnaden av ms Ejdern 
blir dyrare än beräknat varför landskapsstyrelsen föreslår att ombyggnaden 
inte förverkligas i detta skede. 

Med anledning av ovanstående föreslås anslaget totalt sett sänkt med 

Förslag 

44.000 

Förslag 

-1.800.000 



49. 

49.98. 

~9.98.99. 
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1.800.000 mark, varvid det återstående anslaget även kan användas för 
ombyggnad av ms Skiftets kiosk. 

Dispositionsplan: 

1125 Maskiner och inventarier 
Minskning 

FINANSIERINGSUTGIFTER 

ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR 

Överföring av budgetöverskott 

Bokslut 1998 Budget 1999 

-1.800.00Q 
-1.800.000 

För balansering av föreliggande tilläggsbudget föreslås anslaget under 
momentet höjt med 2.332.000 mark. 

Dispositionsplan: 

(9800 Hjälpkonto till budgetdelen 
Tilläggsbehov 

2.332.QO() 
2.332.000) 

Förslag 

2.332.000 


