
1983-84 Lt - Ls framst. nr 21 - III tb 1983. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till 

tredje tillägg till ordinarie års~ 

staten för landskapet Åland år 1983. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med för

slag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland 

för år 1983. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget ingår förslag om medel 

för åtgärder utöver det sysselsättningsprogram som Landstinget tog 

del av i samband med andra tillägget till ordinarie årsstaten för år 

1983. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 210.000 mark under 

moment 27.05.61. 

För att i rådande sysselsättningsläge så väl som möjligt ta till vara 

den förefintliga investeringsbenägenheten och därigenom stödja skapandet 

av nya arbetsplatser i riäringslivet, föreslås under moment 27.02.49 
Produktionsstöd ett tilläggsanslag om 500,000 mark. 

I och med de utslag som jorddomstolen för en tid sedan avgivit står 

det klart att kostnaderna för markinlösen för såväl nu aktuella 

som framtida vägbyggnadsprojekt kömmer att ta en betydligt större 

del av vägbyggnadsanslagen i anspråk än vad som hittills varit fallet. 

För täckande av merkostnader av denna art föreslås nu ett tilläggs

anslag om 800.000 mark under moment 28.02.77. 

I denna tilläggsbudgetframställning föreslås ett anslag om 4, 198.500 
mark för inköp av den s.k. Miramar-tomten, belägen norr om turist-

2 hotellet och Hotellparken. Den aktuella tomten omfattar 5,331,7 m 

och byggnadsrätten är 4.665 m2 . 

Därutöver föreslås tilläggsanslag för bl.a. 

- vissa driftskostnader vid Ålands centralsjukhus och Ålands central
sanatorium 

- slutreglering av vissa landskapsandelar 

vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården. 
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Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 8.484.300 mark och 

balanseras till övervägande del med anslag för skattefinansiell ut

jämning. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1983 budgeterats 

371 . 103. 88_2 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn, den 15 december 1983. 

L a n t r å d 
0 

Finanschef 

Bilagor: - Köpebrev 

- Stadsplanekarta 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1983, samt bemyndiga 

landskapsstyrelsen att uppta för 

budgetens förverkligande erforderliga 

lån. 

Folke Woivalin 

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

Avdelning 12. 

l~==~~~Q~~I~~=~~=~k~~~~=~~I~~ Z~~=~~~ 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 270.000 
09. Inkomster från motorfordonsbyrån 200.000 
25. Inkomster från brand- och räddnings-

väsendet 70.000 
3. Kommunernas andelar i drifts-

kostnaderna för brandalarmcentralen 70.000 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
14. Inkomster från högskoleundervisningen 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
02. Inkomster av försäljning av aktier 
22. Hyror och diverse inkomster 

A~pelning 14. 

i~==~~~~~~~~~~~~~~Q~~r~~ 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 
03. Förskott på statsanslag för skatte

finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

8 .484. 300 

70.000 

22.000 
22.000 

500.000 
250.000 
250.000 

Z:g~~=~~~ 

7.692.300 

7.692.300 



§J==k~~~r~~~r 

01. LAl'-OSTINGSMÄNNEN 
01. Arvoden ( f) 

20. Resor (f) 
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Huvudtitel 21. 

02. LAf\DSTINGETS KANSLI 
20. Resor ( f) 

29. Övriga konsurntionsutgifter (f) 

03. LAf\DSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 
28. Dispositionsrnedel 

Huvudtitel 22. 

§~==k~~~~~~~~rr~~k~~~ 

01. LANTRÅDET OCH LAf\DSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 
29. 0vriga konsurntionsutgifter (f) 

02. LAGBEREDNINGEN 
29. Övriga konsurntionsutgifter (f) 

03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 
20. Resor ( f) 

05. LAt-DSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 
27. Nordiskt samarbete (f) 

28. Dispositionsrnedel 

~~~=Q~Q 

495.000 
450.000 
45.000 

14.000 
4.000 

10.000 

l~l=~Q~ 

15.000 
15.000 

3.000 
3.000 

3,700 
3.700 

80.000 
26.000 
54.000 
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Huvudtitel 23. 

23 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

20 . Resor ( f ) 
29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

Allmänna byrån 

08. ÅLAf\OS POLISDISTRIKT 
02. Beklädnadsbidrag 
20. Resor ( f) 
25. Drifts- och underhållskostnader för motorfordon 
26. Anhållna personers uppehälle (f) 
28. Till landskapsstyrelsens disposition 
29, Övriga konsumtionsutgifter 

09. MOTORFORDONSBYRÅN 
29. Övriga konsumtionsutgifter 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

25. BRAND-'OCH RÄDDNINGSVÄSEf\DET 
27. Brandalarmcentralens drift (f) 
29. Utgifter för brand- och räddningsväsendet (f) 
30. Landskaps~ndelar enligt landskapslagen om brand

och räddningsväsendet (f) 

Byrån för avtals- och personalärenden 

30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 
21. Olycksfallsförsäkringspremier (f) 

Huvudtitel 24. 

~~==~~~~~~~~~~~~!~~~~=~~~~~~r~~~~~Q~~~~~ 
03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

21. Brandförsäkringspremier (f) 
88. Inköp av tomt (r) 

(f) 

~~~=~QQ 

7.500 
6.000 
1.500 

97.800 
7.000 
5.000 

60.000 
4.800 
1.000 

20.000 

25.000 
25.000 

127.500 
70.000 
7.500 

50.000 

26.500 
26.500 

~:§l~=~QQ 

4.218.500 
20.000 

4. 198. 500 
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Huvudtitel 25. 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10. ÅLAl'DS CENTRALSJUKHUS 
22. Terapiutgifter (f) 
23. Underhåll och årsanskaffningar 
24. Tvätt (f) 

11. ÅLA1'DS CENTRALSANATORIUM 
22. Terapiutgifter (f) 
24. Tvätt (f) 

12. ÅLAl'DS TUBERKULOSBYRÅ 
22. Terapiutgifter (f) 
24. Tvätt (f) 

13. MENTALVÅRDEN 
30. Landskapsandel för upprätthållande av 

Grelsby sjukhus (f) 
31. Landskapsandel för upprätthållande av 

Ålands vårdbyrå (f) 
33. Langskapsandel för anläggningskostnader 

vid Grelsby sjukhus (r) 

14. FOLKHÄLSOARBETET 
31. Landskapsandel för hälsocentralens anlägg

ningskostnader (r) 

Byrån för livsmedelshygien 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 
30. Landskapsandel för avlönande av hälso

inspektörer (f) 

31. Landskapsandel för avlönande av arbetar
skyddsinspektör (f) 

459.000 
350.000 
38.000 
71.000 

86.000 
65.000 
21.000 

18.000 
15.000 
3.000 

290.400 

170.000 

88.000 

32.400 

188.000 

188.000 

37.200 

34. 100 

3. 100 
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Huvudtitel 26. 

Allmänna byrån och skolbyrån 

02. LÄROMEDELSCENTRALEN 
21. Bibliotek och AV-material 

03. ÅLA !\DS L YCEUM 
10. Byggnadens drift (f) 
13. Byggnadens underhåll 

07. ÅLAt'-OS YRKESSKOLA 
11. Reparation och underhåll av maskiner och 

inventarier (f) 
13. Reparation och underhåll av byggnader 

och gårdsplan 
19. Annons- och tryckningskostnader (f) 
21. Undervisningsmateriel och bibliotek 
25. Elevbespisningen (f) 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 
23. Elevbespisningen (f) 

11. P.LA~S HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 
01. Avlöningar (f) 

13. YRKESl<URSER OCH iiVRIGA UTGIFTER F~R UTBILDNING 
28, Högskoleundervisningen 

Museibyrån 

31. ÅLAN:>S MUSEUM 
22. Utställnings- och övrig museiverksamhet 

60.000 
50.000 
10.000 

50.500 

5.000 

16.000 
2.000 
4.000 

23.500 

31.000 
31.000 

21.000 
21.000 

15.000 
15.000 

6,000 
6.000 
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Huvudtitel 27. 

Allmänna byrån 

02. NÄRil\GSLIVETS FRÄMJAl'DE 
49. Produktionsstöd (r) 

05. SYSSELSÄTTNil\GENS FRÄMJANDE 
61. Landskapsunderstöd för lindrande av 

arbetslösheten (f) 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 
22. Främjande av arbetskraftens regionala rörlighet 
95. Svårplacerade personers placering i arbete 

Jordbruks byrån 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 
29. Övriga konsumtionsutgifter 

Skossbruksbyrån 

16. PLANTSKOLORNA 
29. Övriga driftsutgifter (f) 

Huvudtitel 28. 

28 TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

10. Lokalutgifter (f) 

500.000 
500.000 

210.000 

210.000 

72.ÖOÖ 
22.000 
50.000 

3.500 
3.500 

55.000 
55.000 

l.:.62~L.6QQ __ _,,_~----

18.200 
18.200 
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Allmänna byrån 

02. VÄGAR 
77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 

på fasta Åland (r) 

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 
i skärgården (r) 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån 

17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 
79. Anläggande av helikopter landningsfäl t· ( r) 

Utgifternas totalbelopp 

8,484,300 

1. 100,000 

800.000 

300.000 

150.000 
150.000 



12.23,09 

12. 26. 14 

12.27.02 
0 

12.27.22 
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. ~=~=~=~=~=~=r=~=~ 

i~==~~~Q~~r~~=~~=~~~~~~=~~r~~ 

23; KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Inkomster från motorfordonsbyrån. 

200.000 (542.000) 
Avgifterna har detta år höjts, vilket var okänt vid 

budgetens uppgörande. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Inkomster från högskoleundervisningen. (Momentet nytt) 

22.000 ( .;. ) 

I deltagaravgifter beräknas till årets slut ha influtit 

22.000 mark. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Inkomster av försäljning av aktier. 

250.000 ( 1.000) 

Hyror och diverse inkomster. 

250.000 (35.000) 
I återbetalt produktionsstöd har influtit 250.000 
mark. 



21.01.01 

21. 01. 20 

21. 02. 20 
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01. LANDSTINJSMÄNNEN 

Arvoden ( f) , 

450.000 - ( 1. 300 • 000) 

Höstsessionen pågick 18 dagar längre och vårsessionen 

24 dagar längre än vad landstingets beslut om arbetstiderna 

förutsätter. Även avslutningssessionen pågick något 

längre ön beräknat. Härtill kommer att utskotten samma·n

trätt utom sessionstid sammanlagt 31 arbetsdagar. Or

saken till ökningen av arbetsmängden är framförallt den 

tidskrävande behandlingen av förslaget till revision 

av självstyrelselagen. Denna avslutades i början av 

året men hade som följd en eftersläpning i behandlingen 

av övriga ärenden, av vilka flera var av brådskande 

natur. 

Resor ( f), 

45.000 ( 150. 000) 

Tillägget föranleds av att vår- och avslutningssessionerna 

pågått något längre än beräknat samt att landstingets 

utskott i viss utsträckning sammanträtt utom de egentliga 

sessionstiderna. Ytterligare har kostnaderna påverkats 

av de studieresor utskotten företagit. 

02. LANDSTI NGETS KANSLI 

Resor ( f), 

4.000 (20.000) 

Tillägget föranleds av ett större antal resor ön beräknat 

i anslutning till landskapets medverkan i Nordiska rådet, 



21.02. 29 

21.03 .28 

22.01.29 

22.02.29 

- 12 -

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

10.000 (110.000) 
Tillägget föreslås för att låta mikrofilma landstingets 

stenografiska protokoll 1922 - 1964. Kostnaderna delas 

med Riksdagsbiblioteket som erhåller en kopia. 

03. LAt'-DSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

Dispositionsmedel. 
(225,000) 

Under momentet erfordras tillägg till de sedvanliga 

dispositionsmedlen närmast på grund av kostnader i sam

band med Nordiska rådets utskottsmöten i Mariehamn 

14 - 17 november 1983, vilka inte beaktats i den ur

sprungliga beräkningen. Då inköpet av målningen 

"Havsörnar med byte", för vilket i ordinarie årsstaten 

anslagits ett engångsanslag, inte förverkligas erfordras 

under momentet inget tilläggsanslag. 

&~==k~~~~~~~~rr~~k~~~ 

01. LANTRÅDET OCH LA[\[)SKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

15.000 (57.000) 
Tillägget föranleds främst av högre driftskostnader än 

beräknat för bilarna. 

02. LAGBEREDNINGEN 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

3,000 (9,000) 
Tillägget föranleds bl.a. av.reparation och service 

av skrivmaskin. 



22.03-.20 

22.05.27 

22.05.28 

23.01. 20 

23.01.29 
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03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Resor ( f). 

3.700 (12.000) 
Då kostnaderna för planeringsrådets studieresa till 

Gotland översteg de budgeterade föreslås ett tilläggs

anslag om 3.700 mark. 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Nordiskt samarbete· (f). 

26.000 (45.000; tb 78.000) 
Under momentet erfordras ytterligare 26.000 mark. 

Dispositionsmedel. 

54.000 (150,000) 
Tillägget föranleds av omfattande kontakter med andra 

myndigheter samt av ett större antal gästbesök än be

räknat. 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Resor ( f). 

6.000 (8.000) 
Tillägget föranleds av att antalet resor varit större 

än beräknat främst på grund av förhandlingar om fri

märksutgivningen och strejkhot. 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

1,500 (8.000) 
Under momentet erfordras ett tillägg om 1.500 mark. 



23,08,02 

23.08.20 

23.08.25 

23.08.26 

23.08.28 

23.08.29 

23.09.29 
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Allmänna byrån 

08. ÅLANDS POLISDISTRIKT 

Beklädnadsbidrag. 

7.00Q (25.000) 
Tillägget föranleds dels av höjda ersättningsbelopp 

till kriminalpoliser dels av nyanställningar till 

följd av personalomsättning. 

Resor (f). 

5,000 (20,000) 
Tillägget föranleds främst av resekostnader 1 samband 

med narkotikabekämpningen. 

Drifts- och underhållskostnader för motorfordon (f). 

60.000 (200.000) 
Under momentet erfordras ett tillägg om 60,000 mark. 

Anhållna personers uppehälle (f). 

4.800 (10.000) 
Tillägget föranleds av större antal kostdygn än beräknat, 

Till landskapsstyrelsens disposition, 

1.000 (40,000) 
Tillägget erfordras då resekostnaderna för de till polis

kurs kommenderade blivit högre än beräknat. 

Övriga konsumtionsutgifter, 

20,000. (140,000) 
Under momentet erfordras ytterligare 20.000 mark. 

09, MOTORFORDONSBYRÅN 

Övriga konsumtionsutgifter. 

25.000 (90,000) 
Tillägget föranleds främst av att nya körkortsblanketter 

måste nytryckas tidigare än beräknat. 



23.25.27 

23.25.29 

23.25.30 

23.30.21 

24.03.21 
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Byggnads- och brandskyddsbyrån 

25. BRAl'D- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

Brandalarmcentralens drift (f). 
70.000 (400.000) 
Tillägget avser slutreglering för år 1982 och ökade 
driftskostnader under år 1983, Tillägget motsvaras av 
inkomster under moment 12.23.25.3. 

Utgifter för brand- och räddningsväsendet (f). 
7.500 (17.000) 
Tillägget föranleds främst av högre sammanträdeskost
nader än beräknat för delegationen för brand- och rädd
ningsväsendet, ledningsgruppen för brand- och räddnings
väsendet och landskapsalarmcentralnämnden. 

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och 
räddningsväsendet (f). 
50,000 (725.000) 
Under momentet erfordras ett tillägg om 50,000 mark. 

Byrån för avtals- och personalärenden 

30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

Olycksfallsförsäkringspremier (f). 

26.500 (380.000) 
Under momentet erfordras ett tillägg om 26.500 mark. 

~~==~~~~~~~~~k~~~~~~=~~~~~kr~~~~Q~~~~~ 
03. ENLIGT FÖRVALTNI~JGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

Brandförsäkringspremier (f). 
20.000 (95.000) 
Tillägget föranleds av förhöjda brandförsäkringsvärden 
bl,a. till följd av renoveringsarbeten. 



24.03.88 

25. 10.22 

16 -

Inköp av tomt (r). 

4. 198.500 

(Momentet nytt) 
-( - ) 

Landskapsstyrelsen redogjorde i allmänna motiveringen 

till förslaget till ordinarie årsstat för landskapet 

Åland för år 1984 för de behov av utrymmen Ålands 

hotell- och restaurangskola, rörelsen vid denna (hotell 

Arkipelag) och centrala ämbetsverket uttalat, Landskaps

styrelsen utlovade härvid fortsatta ansträngningar för 

att lösa tomtfrågorna. Som ett led i dessa har under

handlingar om tomtförvärv förts med ägarna till lämpliga 

tomter. Samtidigt har ägaren till tomt nr 3 i XV kvarteret 

av· stadsdelen Storängen d.v.s den s.k. Miramar-tomten, 

uttalat sin avsikt att försälja ifrågavarande tomt. Då 

denna tomt på ett naturligt sätt ansluter sig till 

komplexet Självstyrelsegården/ turisthotellet anser 

landskapsstyrelsen att tomten bör inköpas för framtida 

behov. 

Landskapsstyrelsen föreslår sålunda att ett anslag om 

4. 198.500 mark upptas för inköp av tomt nr 3 - XV

Storängen enligt av bilaga 1 framgående villkor, 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================================= 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10, ÅLAt-DS CENTRALSJUKHUS 

Terapiutgifter (f). 

350.000 (3.492,000) 

Tillägget om totalt 430,000 mark föranleds främst av 

ökade kostnader för-laboratoriet samt av kostnader för 

uppbyggnad av ett ADB-system för laboratorieverksamheten. 

Av det totala tillägget utgör sjukhusets andel 350,000 

mark. 



25.10.23 

25. 10.24 

25. 11. 22 

25. 11. 24 

25. 12.22 

25. 12. 24 
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Underhåll och årsanskaffningar. 

38.000 (878.000) 
Mariehamns centralantenn Ab ger i höst möjlighet för 

sjukhuset att få anslutning för hela sjukhuskomplexet, 

daghem och personalbostäder mot erläggande av 5 an

slutningsavgifter 6 2.600 mark eller för totalt 13.000 
mark. För kabeldragningar inom området samt för för

stärkare erfordras därtill 25.000 mark. 

Tvätt ( f). 

71.000 (600.000) 
Tillägget föranleds av höjda tvätteritaxor. 

11. ÅLAf\DS CENTRALSANATORIUM 

Terapiutgifter (f). 
65,000 (650.000) 
Utgör sanatoriets andel av tillägget för terapiutgifter. 

Tvätt ( f). 

21.000 ( 175.000) 
Tillägget föranleds av höjda tvätteriavgifter. 

12. ÅLAl'DS TUBERKULOSBYRÅ 

Terapiutgifter (f). 

15.000 (165.000) 
Utgör tuberkulosbyråns andel av tillägget för terapi

utgifter. 

Tvätt ( f). 

3,000 (25.500) 

Tillägget föranleds av höjda tvätteriavgifter. 



25. 13.30 

25. 13.31 

25. 13.33 

25. 14.31 
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13. MENTALVÅRDEN 

Landskapsandel för upprätth8llande av Grelsby sjukhus (f). 

170.000 (4.400.000) 
Tillägget erfordras emedan kostnaderna under år 1982 
steg mer än beräknat, 

Landskapsandel för upprätth8llande av Ålands vårdbyr8 (f). 

88.000 (1. 100,000) 
Tillägget erfordras emedan kostnaderna under år 1982 steg 

mer än beräknat. 

Landskapsandel för anläggningskostnader vid Grelsby sjuk

hus (r). (Momentet nytt) 

32.400 ( - ) 
Den totala kostnaden för saneringen av det s.k. C-huset 

vid Grelsby sjukhus uppgick till 764.738,45 mark varför 

det totala landskapsbidraget blir 382,369,23 mark. D8 

tidigare budgeterats 350,000 mark erfordras ytterligare 

32,369,23 mark. 

14. FOLKHÄLSOARBETET 

Landskapsandel för hälsocentralens anläggningskostnader (r). 

188,000 (100.000) 
Kostnaderna för uppförande av hälsocentralkomplexet i 

Mariehamn uppgick till 15.076.877,86 mark varav 

12.345.797,46 mark är Ålands folkhälsoförbunds till 

landskapsbidrag berättigande andel i kostnaderna vilket 

berättigar till ett bidrag om totalt 6.781.529,85 mark, 

varav som förskott utbetalts 6.493,067,-. 

I ordinarie årsstaten upptogs under detta moment ett an

slag om 100,000 mark avsett &om landskapsandel för om

disponering av utrymmen i Gullåsen. 08 denna omdispone

ring inte kommer att verkställas föreslås att anslaget 

f8r användas för slutreglering av landskapsandelen för 

hälsocentralens anläggningskostnader. 



25.20,30 

25.20,31 

26 ,02. 2·1 
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Med beaktande av ovanstående och tidigare budgeterade 

medel erfordras under momentet ett tilläggsanslag om 

188.000 mark. 

Byrån för livsmedelshygien 

20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅRD 

Landskapsandel för avlönande av hälsoinspektörer (f). 
34 . l 00 ( 17 5 • 000 ) 

Under momentet erfordras ett tillägg om 34, 100 mark 

emedan slutliga bidraget för år 1982 blev betydligt 

högre än beräknat, 

Landskapsandel för avlönande av arbetarskyddsinspek

tör · ( f). 

3. 100 (32.000) 

Under momentet erfordras ytterligare 3. 100 mark. 

Allmänna byrån och skolbyrån 

02. LÄROMEDELSCENTRALEN 

Bibliotek och AV-material. 
·c 133. 300) 

Under momentet upptogs i ordinarie årsstaten anslag 

om 3.600 mark för en OH-projektor. Då inköp av en 

kassettraderare och en returspolare till den kopierings

apparatur som skaffats under året har visat sig nödvändigt, 

föreslås motiveringen under momentet ändrad så att an

slaget för OH-projektorn utgår och ovannämnda kassett

raderare och returspolare får anskaffas i stället. 



26.03. 10 

26,03. 13 

26,07. 11 

26.07. 13 

26 .07. 19 

26.07.21 

26.07.25 
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03. ÅLAWS LYCEUM 

Byggnadens drift (f). 

50,000 (450.000) 
Under momentet erfordras ett·~tillägg om 50.000 mark 

närmast till följd av högre värmekostnader än beräknat 

bl.a. på grund av ombyggnadsarbeten, 

Byggnadens underhåll. 

10.000 (40,000) 
Tillägget föreslås för nya värmeelement till kokgrytor. 

07. ÅLAl'DS YRKESSKOLA 

Reparation och underhåll av maskiner och inventarier.(f). 

5,000 (36,000) 
Under momentet erfordras ytterligare 5,000 mark, 

Reparation och underhåll av byggnader och gårdsplan. 

16.000 (80,000) 
Under momentet erfordras ett tillägg om 16.000 mark 

bl,a. för reparationsarbeten till följd av vattenläckage. 

Annons- och tryckningskostnader (f). 

2,000 (15.000) 
Tillägget erfordras för täckande av kostnader för tryck

ande av dagböcker. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

4,000 (85.000) 
Tillägget erfordras på grund av att elevantalet hösten 

1983 är 205 mot beräknat 180. 

Elevbespisningen (f). 

23.500 (200.700) 
Till följd av utökat elevantal erfordras ett tilläggs

anslag om 23.500 mark. 



26.08.23 

26. 11. 01 

26. 13. 28 

26. 3-1. 22 
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08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

Elevbespisningen (f). 
31.000 (61.000) 

Främst till följd av utökat antal kostdagare erfordras 

ett tillägg om 31.000 mark. 

11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

Avlöningar (f). 

21.000 ( 1 . 386. 019) 

För avlöningar under studieledigheter erfordras ett 

tillägg om 21.000 mark. 

13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILDNING 

Högskoleundervisningen. 

15.000 ( 160.000) 

Under momentet föreslås ett tillägg om 15.000 mark 

främst för litteraturanskaffningar. 

Museibyrån 

31. ÅLAf\DS MUSEUM 

Utställnings- och övrig museiverksamhet. 

6.000 (60.000) 

För utställningsverksamhet under december föreslås 6.000 

mark. 



27.02.49 

27.05.61 

27.06.22 

27.06.95 

27. 12.29 
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Allmänna byrån 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJAl'DE 

Produktionsstöd (r). 

500.000 (3.000,000) 
Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås 

500.000 mark. 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

Landskapsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (f). 

210:000 (1.000.000) 
Höstens sysselsättningsprogram förutsatte att 150 personer 

placeras med sysselsättningsåtgärder. Då f .n. 171 personer 

bereds sysselsättning genom olika stödåtgärder erfordras 

under momentet ett tillägg om 210.000 mark. 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Främjande av arbetskraftens regionala rörlighet. 

22.000 (26.000) 
Då såväl bosättningsbidraget som resekostnadsersättningen 

höjts betydligt erfordras under momentet ytterligare 

22.000 mark. 

Svårplacerade personers placering i arbete, 

50.000 (250.000) 
Då det visat sig nödvändig med utökade stödåtgärder 

för att bereda arbetshandikappade arbete i näringslivet 

föreslås under momentet ytterligare 50.000 mark. 

Jordbruksbyrån 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

Övriga konsumtionsutgifter. 

3,500 (30.000) 
Tillägget föreslås närmast på grund av oförutsedda annonse

ringskostnader. 



27. 16.29 

28.01. 10 

28,02,77 

28,02.78 
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Skogsbruksbyrån 

16. PLANTSKOLORNA 

Övriga driftsutgifter (f). 

55.000 (140.000) 
Tillägget avser främst kostnader för anskaffande av 

extra plantomskolningsmaterial då tidigare sådd miss

lyckats. 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Lokalutgifter (f). 

18.200 (60,000) 
Under momentet erfordras ytterligare 18.200 mark p.g.a. 

utökade hyresutgifter. 

Allmänna byrån 

02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (r). 

800.000 (4.850.000) 
Då kostnaderna för inlösen av den mark som åtgått vid 

byggande av den s.k. Rökerirondellen, landsvägen Marie

hamn - Kalmarnäs och genom Knutsboda väsentligt över

stiger de beräknade erfordras detta år ett tillägg om 

800.000 mark till tidigare beviljade dispositionsmedel 

under momentet. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

300.000 (3.450.000) 
Byggande av ett vajerfärjfäste samt vågbrytarpir på 

Snäckö, Kumlinge för trafiken Snäckö - Seglinge kostnads-



28. 17.79 
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beräknas till 400,000 mark. Med beaktande av att en 
del av kostnaden täckes med dispositionsmedel föreslås 

under momentet 300,000 mark. 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån 

17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 

Anläggande av helikopterlandningsfält (r). (Momentet nytt) 

150.000 ( - ) 
För byggande av helikopterlandningsfält på Kökar och 

Brändö föreslås 150,000 mark. 



Sälj'are: 

Köpare: 

Bilaga 1. 

K ö p e b r e v 

Rederiaktiebolaget Sally, Mariehamn 

Landskapet Aland 

Tomten nr 3 i XV kvarteret av stadsdelen Storängen i 

Mariehamns stad. 

Avtalsvillkor: 1. Köpeavtale~ ingås under f~rutsättning att Alands 
landsting anslar medel för ändamålet. 

7 
2. Köpeskillingen är 900 mark per m- byggnadsrätt eller, 

med beaktande av att byggnadsrätten uppgår till 4.665 m~ 

fyramiljoneretthundranittiåttatusenfemhundra (~.198.500 

mark. 

~. Köpeskillingen betalas så snart medel enligt l punkten 
beviljats, varvid även äganderä~ten till fas~igheten 

· övergår på köparen. 

Har betalning för fastigheten inte erlagts den 29.: 

1984 förfaller det-ca avtal utan vidare 
har ingendera part.en rätt :att på grund av köpebrevet 
framställa några anspråk mot den andra parten. 

4. För fastigheten utgående skatter och övriga allmänna 
avgifter ansvarar säljaren fram till dagen för ägande
rättens övergång, därefter ansvarar köparen för dessa 
pålagor. 

S. Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av 
några gravationer då äganderätten övergår. 

6. Någon lös egendom ingar inte i detta köp. 



-~-,....----,~~·:..:_' -----;-,.,, .,, ~ 
r; s 

' 
I 

' ' 
), 
I 

I 

I 

' 
I 

CVl' : 
0 6.t. : 

(3 

\ 
--- -- \. 

\ 
I, 

:bi }J 
~ 

I 
I 
I 

I 

: cr4»=i 
I 

: S.g 
I 

I 
I 

' ' I 
I 
I 

I 

avi. 
coavl. 

5.J 

9 X ~ 
IN 01 I i 

1 111/ / I ! 

: S.6 
I 
I 

:oavt. 

/ s / s.o I s/ I 
' I I I 

~/ / / i -----i 
----o{ I I ,L IV 

1. . t /
1

1_--=---~--- - I 'I /1' s 
I """ ' I I I i , s ~ 
1/ 

' 
I 

' 

\.Au 
Il 1:1 Il 2930 

' 
il , / 

1. L. 

I 
I 

I 

I 
I 

" f 
I 

- ' 0 liJSB; 

L 

J 
Il 1 -

- I_ .. 

~: . . -

Bilaga 2. 

0.9 

STEN
~f?.KE 

p 

. i' 
I Q: 

(f) 
-f 

i-rn 
·;o 

I 
I r 
'm 

0 
m 
z 

I/ 
I 


