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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL-

NING till Landstinget med förslag 

till första tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland 

under år 1988. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1988. 

TEKNOLOGIUTVECKLINGEN I LANDSKAPET 

Den åländska näringspolitiken bör allmänt stärka den tekniska 

kompetensen och höja den tekniska nivån i åländska företag. 

Små- och medelstora företag har inte samma möjligheter som stora 

koncerner att bedriva produktutveckling och dra nytta av tekniska 

framsteg. Därför är det särskilt viktigt att på Åland koordinera 

forskning och produktutveckling och aktivt bygga upp kontaktnät 

och samverka med olika tekniska institutioner och företag i vår 

omgivning. 

I riket har man i enlighet med ett långsiktigt teknik-politiskt 

program ("Statsrådets redogörelser till riksdagen om vetenskaps

och teknologipolitiken'', Helsingfors 1985), systematiskt satsat 

pet forskning och utveckling och en utbyggnad av landsomfattande 

teknologicentra och -byar. 

De industripolitiska åtgärderna inriktas på utvecklandet av nya 

produkter och produktionsmetoder samt på främjandet av hög

teknologin. För förbättrande av den regionala tillgången till 

forsknings- och utvecklingsservice och småföretagens ut

vecklingsförutsättningar inriktas tillväxten av statens tekniska 

f orskningscentral fortfarande 

stadsregionen. 

också 0 pa områden utanför huvud-
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Teknologiska utvecklingscentralen (TEKES) grundades 1983 för att 

effektivera den teknologiska administrationen inom handels- och 

industriministeriets förvaltningsområde. TEKES huvudfunktioner 
är: 

att planera, koordinera och finansiera nationella teknolo

giska forskningsprogram, 

att arbeta för internationellt samarbete och teknologiut
byte, 

att medverka vid utformandet av landets teknologipolitik, 

att stöda tillämpad forskning i högskolor och institut samt 

stöda industriella produktutvecklingsprojekt, 

att konsultera små och medelstora företag vid planerandet av 

väsentliga utvecklingsprojekt, 

att fungera som hemlandsbas för Finlands nät av industri

sekreterare. 

TEKES Konsultering har grundats för att hjälpa små och medelstora 

företag i startfasen av väsentliga utvecklingsprojekt som kan 

inrikta sig på utveckling av produkterna, på marknadsföring, på 

produktionsmetoderna eller på själva affärsiden. 

TEKES Konsultering arbetar utan kostnad för företaget ifråga men 

den kostnadsfria hjälpen är begränsad till högst fem konsult

dagar. Målsättningen är att man med hjälp av denna insats kan 

styra in företaget på rätta arbetsmetoder och rätta kontakter och 

att företaget dessutom lär sig uppskatta, söka och utnyttja 

utomstående sakkunskap. 

Informationssökning i databanker utvecklas och TEKES konsulterna 

har tillgång till teknisk utrustning för detta. Förutom konsul

tering direkt i företagsprojekt arbetar TEKES Konsultering för 

att öka antalet och nivån av utvecklingsprojekt inom respektive 

del av landet. I detta arbete samarbetar man med andra 

organisationer såsom handels- och industriministeriets 

distriktskontor; utvecklingsområdesfondens (KERA) distriktkontor, 

utrikeshandelsförbundets exportombudsmän; näringsombudsmännen; 

företagarorganisationerna samt länsstyrelserna. 
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Det åländska näringslivets småskalighet och speciella inrikt

ningar samt beroendet av utvecklingen i omgivande regioner gör 

att en institution med likartade funktioner som TEKES bör ha en 

bred inriktning. Särskilt viktigt är det att initiera företags

samarbete och att följa utvecklingen på annat håll. 

Det åländska utbildningsväsendet bör inordnas i kompetens- och 

teknologi utvecklingen där yrkesutbildning och företagens 

teknologiutveckling kan samordnas. 

Inrättandet av ett teknologicentrurn på Åland bör därför samordnas 

med utbildningen på yrkes- och högskolenivå. Det är särskilt 

viktigt att beakta möjligheterna att utnyttja gemensam teknisk 

utrustning, speciellt datorer. 

Mot bakgrund av ovanstående och behovet av utökade tekniska 

resurser vid tekniska skolan i och med att ingenjörsutbildningen 

startas upptog landskapsstyrelsen i förslaget till årsstat för 

år 1988 anslag dels för driftskostnader och utrustning för ett 

teknologicentrurn, totalt 800.000 mark under kapitel 26.05 och 

dels för understöd för teknologi- och datautveckling 150.000 mark 

(moment 27.02.65) 

Med anledning av landstingets beslut härvid har landskapsstyrel

sen ytterligare utrett frågan och föreslår följande: 

1. Verksamhetens inriktning och organisation 

Ålands teknologicentrurn (ÅTC) bör ha en bred inriktning som kan 

tillgodose behovet av teknisk utveckling och utbildning på olika 

områden som är särskilt betydelsefulla för det åländska närings

livet. Centret har en viktig uppgift att bevaka teknikutveck

lingen i vår omvärld och initiera och koordinera projekt som 

svarar mot den näringspolitiska inriktningen på småskalighet, 

bredd och anpassningsförmåga. 

Exempel på projektideer som nu diskuteras är specialiserade 

datorstödda konstruktionsprograrn, försöksverksarnhet med vind-
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Landskapsstyrelsen konstaterar dock att för att till fullo kunna 

utnyttja de möjligheter datoriseringen gett, detta gäller bl.a. 

diariesystemet, och för ett fortsatt utvecklande av vissa projekt 

är ett lokalt kabelsystem för datakommunikation nödvändigt. Detta 

innebär att alla persondatorer och dataterminaler bör kunna 

kommunicera med den huvuddator, Ålands datacentrals IBM System 

38, som förvaltningen sedan länge utnyttjat samt att alla 

persondatorer bör kunna utbyta information. 

För att kunna åstadkomma ett datakommunikationsnät i enlighet med 

det alternativ som landskapsstyrelsen efter utredningar stannat 

för erfordras dels kabeldragningar i fastigheten för en beräknad 

kostnad om ca 150.000 mark och dels anskaffande av en dator som 

främst har till uppgift att administrera kommunikationen för ca 

200.000 mark. Datorn kan dock även användas för andra ändamål. 

I samband med utredningarna om datakommunikationsnätet har det 

visat sig att elnätet i förvaltningsbyggnaden bör renoveras så 

att nya ledningar samt jordade uttag installeras. För att 

datadriften skall bli möjligast störningsfri bör härvid separata 

elledningar dras för datautrustningen. Kostnaderna för renove

ringen av elnätet beräknas till ca 140.000 mark. 

Med anledning av ovanstående föreslår landskapsstyrelsen att 

under moment 23.22.74 upptas ett tilläggsanslag om 290.000 mark 

vilket dels avser installation av kabelsystem för datakommunika

tion och dels renovering av elnätet. 

I övrigt föreslås i föreliggande tilläggsbudget bl.a. 

anslag för organisationsutveckling 

tilläggsanslag för grundreparationer i Självstyrelsegården 

tilläggsanslag för Ålands centralsanatoriwns grundreparation 

tilläggsanslag för grundreparationer i Ålands yrkesskola 

tilläggsanslag för ersättningar för skördeskador 

tilläggsanslag för utgifter för balansering av lantbrukspro

duktionen. 
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Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 5.031.600 

mark och balanseras i huvudsak med anslag för skattefinansiell 

utjämning. 

I och med detta tillägg har hittills under år 1988 budgeterats 

534.394.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn den 14 april 1988. 

V i c e 1 a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till första 

tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1988. 

Gunnevi Nordman 

Dan E Eriksson 





I N K 0 M S T E R 
=====~=========== 

Avdelning 12 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

12.27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.27.10. Jordbruksbyråns inkomster 

14. 

14.01. 

14.01.03. 

3. Inkomster från arbetsmaskiner 100.000 

Avdelning 14 

FINANSIERINGSINKOMSTER 

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Förskott på statsanslag för skatte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

5.031.600 

100.000 

100.000 

100.000 

4.931.600 

4.931.600 

4.931.600 
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U T G I F T E R 
=============== 

Huvudtitel 22 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 440.000 

22.03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 25.000 

25.000 22.03.21. Utredningar 

22.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 400.000 

400.000 22.05.22. Organisationsutveckling 

22.06. ÅLANDSKONTORET I HELSINGFORS 15.000 

15.000 22.06.10. Lokalutgifter (F) 

23. 

23.01. 

23.01.88. 

23.09. 

23.09.70. 

23.22. 

23.22.74. 

23.23. 

23.23.74. 

23.23.76. 

23.30. 

23.30.25 

Huvudtitel 23 

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1.392.800 

CENTRALFÖRVALTNING 100.000 

Aktieteckning i bolag (R) 100.000 

Allmänna byrån 

MOTORFORDONSBYRÅN 6.800 

Anskaffning av inventarier (R) 6.800 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN OCH LANDSKAPSMUSEET 290.000 

Grundreparationer i Självstyrelsegården (R) 290.000 

ÅLANDS TURISTHOTELL 900.000 

Grundreparationer (R) 400.000 

Utredning av tillbyggnad (R) 500.000 

Byrån för avtals- och personalärenden 

PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

Utvecklande av landskapsanställdas före
tagshälsovård (F) 

96.000 

96.000 



25. 

Huvudt.itel 25 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT
NINGSOMRÅDE 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

25.11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

25.11.74. Grundförbättring av byggnader (R) 

Huvudtitel 26 

250.000 

250.000 

250.000 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1.188.800 

Allmänna byrån och skolbyrån 

25.05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

26.05.22. Driftskostnader för teknologicentrum 

26.05.73. Utrustning för teknologicentrum (R) 

26.07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

26.07.75. Grundreparationer (R) 

26.11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

26.11.01. Avlöningar (F) 

26.27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27.54. Understöd åt Föreningen Norden 

26.29. MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

26.29.20. Resor och forskarutbyte 

Museibyrån 

26.33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅ.DE 

26.33.01. Avlöningar (F) 

( F) 

700.000 

300.000 

400.000 

450.000 

450.000 

3.800 

3.800 

15.000 

15.000 

20.000 

20.000 
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26.34. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE 

26.34.01. Avlöningar (F) 

27. 
Huvudtitel 27 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Allmänna byrån 

27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27.02.63. Understöd för sänkande av småtonnagets 
räntekostnader (R) 

27.02.65. Understöd för teknologi- och datautveckling 

Jordbruksbyrån 

27 .10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

27.10.54. Ersättningar för skördeskador (R) 

27.11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27.11.41. Utgifter för balansering av lantbruks
produktionen 

27.12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

27.12.70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

Fiskeribyrån 

27.22. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

27.22.77. Landskapets deltagande i vatten- och av
loppsarbeten (R) 

Byrån för turistärenden 

27. 25. TURISMEN 

27.25.40. Turismens främjande (R) 
27.25.83. Amorteringslån för turismens främjande (R) 

1. 710. 000 

300.000 

150.000 

150.000 

200.000 

200.000 

600.000 

600.000 

60.000 

60.000 

150.000 

150.000 

400.000 

200.000 

200.000 



5 

Huvudtitel 28 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån 

28.17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 

28.17.14. Underhåll av flygfält 

28.18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28.18.21. Understöd för utvecklande av kollektiv
trafiken (R) 

Utgifternas totalbelopp 

5.031.600 

50.000 

50.000 

50.000 



12.00 6 -

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
----------------------------------------------------

12.27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.27.10. Jordbruksbyråns inkomster 

3. Inkomster från arbctsmaskincr 

Bokslut 1987 Budget 1988 
57.668,00 35.000 

Förslag 1988 
100.000 

Föreslås att den täckdikningsmaskin som inköptes år 1977 
avyttras till en köpare, som förklarar sig villig att 
fortsätta utförandet av täckdikningsarbeten åt jordbrukare 
i landskapet. 

På basen av inlämmade anbud föreslås att en inkomst om 
100.000 mark upptas. 



7 - 14.00 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 
--------------------------------------------

14.01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 

Bokslut .1987 Budget 1988 
408.200.000,00 454.265.800 

Förslag 1988 
4.931.600 
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22. LANDSKAPS STYRELSEN 
================== 

22.03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

22.03.21. Utredningar 

Bokslut 1987 
117.568,14 

Budget 1988 
160.000 

Förslag 1988 
25.000 

22.05. 

För att göra regionplaneutkastet så tydligt som möjligt 
och lättillgängligt för allmänheten, har planeringsrådet 
beslutat att innehållet i regionplanekartorna delas upp på 
fem olika kartor. Härigenom blir tryckningskostnaderna 
högre än beräknat varför under momentet erfordras ett 
tillägg om 25.000 mark. 

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

22.05.22. Organisationsutveckling 

Bokslut 1987 Budget 1988 

Momentet nytt. 

Förslag 1988 
400.000 

Under tiden januari-mars 1988 har landskapsstyrelsen 
tillsammans med Statens utvecklingscentral, som anlitats 
som konsulter, genomfört en kartläggning av utvecklingsbe
hoven inom förvaltningen. I sin sammanfattande bedömning 
av utvecklingsbehoven har anlitade konsulter presenterat 
ett förslag till utvecklingsplan, innefattande valda 
delprojekt. 

Ett genomförande av den preliminära utvecklingsplanen 
beräknas kosta 400.000 mark. 

Beträffande detaljerade uppgifter visavi utvecklingsbehov 
och föreslagen utvecklingsplan hänvisas till 
"Organisationsutveckling i Ålands landskapsstyrelse 
(Helsingfors 25.3.1988)". 

Med anledning av ovanstående föreslås ett anslag om 
400.000 mark, vilket får användas för konsultarvoden och 
övriga kostnader i samband med projektet. 



9 - 22.06 

22.06. ÅLANDSKONTORET I HELSINGFORS 

22.06.10. Lokalutgifter (F ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 Förslag 1988 
15.000 142.148,55 155.000 

Till följd av en hyresförhöjning för kontorets lokaliteter 
föreslås under momentet ett tilläggsanslag om 15.000 mark. 

Landskapsstyrelsen konstaterar därtill att förutsätt
ningarna för upprätthållande av Ålandskontoret i Helsing
fors har förändrats sedan avlämnandet av förslaget till 
ordinarie årsstat för år 1988 såtillvida att en av under
hyresgästernas hyresförhållande upphört och att Ålands 
handelskammares andel av utgifterna minskats. Under 
moment 12.22.06 beräknas sålunda ca 90.000 mark inflyta 
mot budgeterade 158.000 mark. 
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KANSLIAVDILNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
===================================== 

23.01. CENTRALFÖRVALTNING 

23.01.88. Aktieteckning i bolag (R ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 Förslag 1988 
100.000 

23.09. 

Momentet nytt. 

Anslaget användes för tecknande av aktier i Ålands lokal
TV ab enligt villkor som senare fastställes av landskaps
styrelsen. 

MOTORFORDONSBYRÅN 

23.09.70. Anskaffning av inventarier (R ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 Förslag 1988 
6.800 

23.22. 

56.382,90 22.000 

Dels till följd av prisstegringar och dels till följd av 
att en mer tystgående printer än planerat bör inköpas 
föreslås ett tilläggsanslag om 6.800 mark. 

SJÄLVSTYRELSEGÅRDEN OCH LANDSKAPSMUSEET 

23.22.74. Grundreparationer i Självstyrelsegården (R) 

Bokslut 1987 Budget 1988 
559,20 30.000 

Rubriken ändrad. 

Förslag 1988 
290.000 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
tilläggsanslag om 290.000 mark för kabeldragningar och 
renovering av elnätet i självstyrelsegården. 
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f öretagshälsovårdscentral i Åbo tillhandahåller både 
lagstadgad företagshälsovård och sjukvård på allmänläkar
nivå för de statligt anställda. I tjänsterna ingår också 
laboratorie- och röntgenundersökningar samt vissa tjänster 
av både psykolog och fysioterapeut. Ytterligare finns 
beredskap för rätt avancerade specialistkonsultationer. 

På basen av ovanstående föreslås att 

- landskapet anställer en hälsovårdare med uppgift att 
organisera och verkställa lagstadgad f öretagshälso
vård som också så småningom byggs ut med sjukvård på 
allmänläkarnivå, helt i paritet med vad statsanställda 
i Åbo och Björneborgs län erhåller. 

- behövliga läkartjänster vid behov kan inköpas av pri
vatläkare enligt fastställda taxor. 

- verksamheten omfattar samtliga landskapsanställda. De 
yrkesgrupper som redan omfattas av den lagstadgade 
företagshälsovården inom ÄFF:s ram kvarblir som kommu
nalförbundets klienter, men omfattas liksom övriga 
landskapsanställda av sjukvården på allmänläkarnivå. 
Med landskapsanställd avses i detta sammanhang det cen
trala ämbetsverket samt inrättningar och skolor som ly
der under landskapets förvaltning. 

- verksamheten inleds i tillfälliga utrymmen, förslagsvis 
i sjukrurrunet i självstyrelsegården. På sikt bör ut
rymmesfrågan lösas som en del av de centrala ämbets
verkets övriga lokalfrågor. 

- verksamheten vid behov kan utvidgas så att tjänster kan 
säljas till övriga ämbetsverk företrädesvis inom stats
förvaltningen och eventuellt också åt Mariehamns stad. 

- för att övervaka och utveckla företagshälsovården inom 
landskapsförvaltningen tillsätts en delegation med re
presentanter för arbetsgivaren och facken. 

BERÄKNADE UTGIFTER 

Löner 
Företagshälsovårdare i lk A 16 
Läkararvoden 
Arvode för övriga tjänster och konsulta
tioner (arbetshygieniska mätningar, er
gonomiska konsultationer, första hjälp 
kurser) 
Anskaffningar (utrustning för en mottag
ning) 
Förnödenheter 

60.000,00 
10.000,00 

10.000,00 

15.000,00 
1.000,00 

96.000,00 

I ordinarie budget upptagna 50.000,00 mark beräknas åtgå 
för den del av företagshälsovården som omhänderhas av 
Ålands folkhälsoförbund och en läkarstation i avtals
förhållande i Helsingfors. 

Av företagshälsovården uppkomna "skäliga" kostnader 
ersätter Folkpensionsanstalten 55 procent i efterskott, 
vilket gottskrives moment 12.23.03. 



25.00 14 -

SOCIAL· OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-
===~======================================= 
NINGSOMRÅDE 
=========== 

25 .11. ÅLANDS CENTRALSANATORIUM 

Kapitlet nytt. 

25.11.74. Grundförbättring av byggnader (R ) 

Bokslut 1987 Budget 1988 
8.030.112,03 

Förslag 1988 
250.000 

Momentet nytt. 

Med hänvisning till första tillägget till ordinarie 
årsstaten för år 1987 konstateras att kostnaderna för 
renoveringen av sanatorieflygeln stiger till 9.450.000 
mark och fördelar sig enligt följande: 

Byggnadsarbeten 
Målningsarbeten 
VVS-arbeten 
Elarbeten 
Arkitekt och konsulter 
Administrativa kostnader 
Inredning och övriga diverse kost
nader 

3.645.000 
790.000 

1. 775. 000 
2.355.000 

565.000 
150.000 

170.000 

9.450.000 

Då tidigare under momentet budgeterats 9.200.000 mark 
erfordras ett ytterligare anslag om 250.000 mark. 



15 - 26.00 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

26.05. 

~--~~~----------------------------------------~------------------------------------

ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

26.05.22. Driftskostnader för teknologicentrum (F 

Bokslut 1987 Budget 1988 Förslag 1988 
300.000 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett 
anslag om 300.000 mark för avlönande av främst utveck
lingsledare, kostnader för utbildning, konsulter, kurser, 
resor m.m. 

26.05.73. Utrustning för teknologicentrum (R) 

26.07. 

Bokslut 1987 Budget 1988 Förslag 1988 
400.000 

Till landskapsstyrelsens disposition för anskaffningar av 
utrustning till ett teknolog.icentrum föreslås med 
hänvisning till allmänna motiveringen ett anslag om 
400.000 mark. 

ÅLANDS YRKESSKOLA 

26.07.75. Grundreparationer (R 

Bokslut 1987 
51.380,80 

Budget 1988 
265.000 

Förslag 1988 
450.000 

Hösten 1987 uppstod ett större vattenläckage i 
bespisningskökets golv. I samband med detta konstaterades 
att rörsystemet i kökets golv är i mycket dåligt skick att 
att nya läckor kan uppstå när som helst. Rörsystemet bör 
därför förnyas och golvet grundrepareras. 

För att möjliggöra att reparationen utförs under sommaren 
detta år föreslås ett tilläggsanslag om 350.000 mark. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att svetsverkstadens 
rökutsugning fungerar otillfredsställande och att detta 
påtalats vid två arbetarskyddsinspektioner. Totalkostnaden 
för att åtgärda bristfälligheterna beräknas till ca 
330.000 mark. I detta skede föreslås dock upptagande av 
ett tilläggsanslag om 100.000 mark för installation av 
punktutsug på 24 svetsarbetsplatser. 

Totalt föreslås sålunda under momentet 450.000 mark. 
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26.11. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

26.11.01. Avlöningar (F 

Bokslut 1987 
1.994.599,94 

Budget 1988 
2.347.600 

Förslag 1988 
3.800 

26.27. 

Föreslås att tjänsten som arbetslärare i löneklass c 34 
ombildas till lektor i yrkesämnen i löneklass c 38 fr.o.m. 
1.5. och att ett tilläggsanslag om 3.800 mark upptas med 
anledning av detta. 

ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27.54. Understöd åt Föreningen Norden 

26.29. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
48.000,00 32.000 

Förslag 1988 
15.000 

Föreningen Norden på Åland r.f. som för landskapets 
vidkommande tillsammans med arbetsförmedlingsbyrån admini
strerar Nordjobb-verksamheten har anhållit om bidrag för 
denna verksamhet under 1988. Föreningen har för avsikt att 
anställa en handledare för ca 2 månader på halvtid under 
sommaren. Handledaren skall bl.a. planera fritidsprogram 
och kulturella aktiviteter samt informera om Åland. 

För att utges som bidrag för godtagbara kostnader i 
samband med projektet föreslås ett anslag om 15.000 mark. 

MUSEIBYRÄNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

26.29.20. Resor och forskarutbyte 

Bokslut 1987 Budget 1988 Förslag 1988 
34.687,41 45.000 

Med anledning av att det planerade utställningsutbytet med 
Polen inte kommer att förverkligas under år 1988 föreslås 
att av det belopp om 14.000 mark som i budgetmotiveringen 
avsatts för resor i samband med detta 5.000 mark får 
användas för övriga resor. 



17 - 26.33 

26.33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÄDE 

26.33.01. Avlöningar (F 

26.34. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
102.622,49 1.889.000 

Förslag 1988 
20.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 20.000 mark, vilket skall 
användas för avlönande av guider vid den besöksplattf orm 
som ifjol uppfördes vid slottet. Se även moment 26.34.01. 

BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÄDE 

26.34.01. Avlöningar (F 

Bokslut 1987 Budget 1988 
309.000 

Förslag 1988 

Det i ordinarie årsstaten upptagna anslaget om 16.000 mark 
föreslås även kunna användas för avlönande av under moment 
26.33.01 avsedda guider. 



27.00 

27.02. 

18 -

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
====================================== 

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27.02.63. Understöd försänkande av småtonnagets ränte
kostnader (R ) 

Bokslut 1987 
1.499.000,00 

Budget 1988 
2.800.000 

Förslag 1988 
150.000 

I riket har, i enlighet med statsrådets beslut (FFS 
739/87), erlagts understöd försänkande av småtonnagets 
räntekostnader andra halvåret 1987. 

Landskapsstyrelsen avser att bevilja nämnt understöd på 
enahandra grunder som i riket även för andra halvåret 1987 
och beräknar att ca 950.000 mark av anslaget åtgår för 
detta. 

Den i ordinarie årsstaten för detta år beviljade bevilj
ningsfullmakten om 75 miljoner mark för godkännande av 
räntestödskrediter för anskaffning av småtonnage har inte 
räckt till för beviljande av maximala räntestödsrediter 
för de två fartygsbeställningar som hittills gjorts av 
åländska rederier. 

Med anledning härav och för att möjliggöra räntestöds
krediter för ytterligare en åländsk nybeställning under år 
1988 föreslås att under år 1988 skulle få godkännas till 
ränteunderstöd berättigande krediter till ett högsta 
belopp om totalt 120 miljoner mark. 

För utbetalning av räntestöd för dessa projekt beräknas ca 
2 miljoner mark behövas under år 1988, vilket belopp avser 
räntestöd för första halvåret. 

Understöd föreslås utgå på enahandra grunder och villkor 
som i riket (Se FFS 105/88). 

Med anledning av ovanstående föreslås anslaget höjt med 
150.000 mark. 

27.02.65. Understöd för teknologi- och datautveckling 

Bokslut 1987 Budget 1988 Förslag 1988 
150.000 

Föreslås ett anslag om 150.000 mark. Landskapsstyrelsen 
avser för under ur momentet att i tillämpliga delar följa 
statsrådets beslut om allmänna villkor för statsbidrag för 
datateknikcentraler (FFS 125/86). 

Anslagets användning kommer att koordineras med använd
ningen av anslagen under moment 26.05.22 och 26.05.73. 
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27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

27.10.54. Ersättningar för skördeskador (R ) 

27 .11. 

Bokslut 1987 
67.654,50 

Budget 1988 
150.000 

Förslag 1988 
200.000 

Till följd av den otjänliga väderleken under skördeåret 
1987 uppstod bl.a. omfattande skador på vårvete- och 
rågodlingar i landskapet. 

Med anledning härav föreslås att under momentet upptas ett 
tilläggsanslag om 200.000 mark för ersättande av skörde
skador på råg och vete i enlighet med LL om ersättande av 
skördeskador (ÅFS 72/79). 

ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27.11.41. Utgifter för balansering av lantbruksproduk
tioncn 

27.12. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
1.050.515,00 270.000 

Förslag 1988 
600.000 

Med hänvisning till LL om styrning och balan_sering av 
lantbruksproduktionen (ÅFS 74/87) och statsrådets beslut 
om trädesavtal som ingås år 1988 (FFS 25/88) föreslås att 
även i landskapet skulle kunna tecknas trädesavtal på 
enahanda grunder som i riket. Föreslås att trädespremien 
härvid utgår enligt ett grundbelopp om 2.200 mark per 
hektar. 

Föreslås ett tilläggsanslag om 600.000 mark för ändamålet. 

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

27.12.70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

Bokslut 1987 Budget 1988 
164.999,97 25.000 

Förslag 1988 
60.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 60.000 mark som kan använ
das för anskaffande av dator jämte program. Utrustningen 
skall bl.a. användas för att förenkla distributionen av 
information och hanteringen av försöksresultaten. 
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27.22. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

27.22.77. Landskapets deltagande i vatten- och avlopps
arbeten (R ) 

27.25. 

Bokslut 1987 Budget 1988 
50.000,00 450.000 

Förslag 1988 
150.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 150.000 mark, varav 100.000 
mark avser förbättrande av avloppsvattenbehandlingen i 
Haraldsbyomr&det och 50.000 mark åtgärder för Sundets 
Vatten. 

TURISMEN 

27.25.40. Turismens främjande (R ) 

Bokslut 1987 
1.947.645,23 

Budget 1988 
2.500.000 

Förslag 1988 
200.000 

För att intensifiera marknadsföringen av Stugturismen på 
Åland med anledning av det förändrade marknadsläget till 
följd av risken för rabiessmitta från sydöstra Finland 
föreslås 200.000 mark. 

27.25.83. Amorteringslån för turismens främjande (R ) 

Bokslut 1987 
2.225.000,00 

Budget 1988 
2.300.000 

Förslag 1988 
200.000 

Föreslås ett tilläggsanslag om 200.000 mark. 
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28. TRAFIK.AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
===================================== 

28.17. FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 

28.17.14. Underhåll av flygfält 

28.18. 

Bokslut 1987 
100.834,73 

Budget 1988 
90.000 

Förslag 1988 
50.000 

För byggande av omfartsväg vid Kumlinge flygfält föreslås 
ett anslag om 50.000 mark. Anslaget kan även användas för 
förbättrande av nuvarande ägoväg. 

UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28.18.21. Understöd för utvecklande av kollektiv
trafiken (R ) 

Bokslut 1987 
98.010,06 

Budget 1988 
750.000 

Förslag 1988 

På grund av sjunkande passagerarantal har bussbolagen i 
landskapet inte kunnat bedriva busstraf iken mellan staden 
och landsbygden med lönsamhet. Med hänvisning till detta 
har Ålands Bussf örbund meddelat att trafiken måste upphöra 
om man ej får ekonomisk hjälp att upprätthålla trafiken. 

Landskapsstyrelsen har anlitat en konsult för att utarbeta 
ett förslag till en trafikplan för linjetrafiken på Åland. 

Förslaget går i korthet ut på att samordning av busstraf ik 
och elevtransporter och bättre anpassade tidtabeller med 
jämnare spridning över dygnet. 

Förslaget förutsätter att administrationen av trafiken 
övertas av landskapet och att bussbolagen ersättes för 
körda turer enligt en överenskommen taxa. 

För att om så bedöms ändamålsenligt möjliggöra en övergång 
till ett trafiksystem enligt ovanstående under sommaren 
föreslås att anslaget under momentet dels får användas för 
ovan avsedda ersättningar och till bussbolagen och dels 
för avlönande av personal för administrationen av verk
samheten. Landskapsstyrelsen föreslås även med hänvisning 
till 8 § 2 mom f inansförvaltningslagen att intäkterna av 
verksamhet, om dessa uppbärs direkt av landskapsstyrel
sen, kan gottskrivas momentet. 

Landskapsstyrelsen konstaterar härvid att bruttokostna
derna för busstrafiken på årsnivå uppgår till ca 5 miljo
ner mark och passagerarintäkterna kan uppskattas till ca 
2,3 miljoner mark. Därtill uppges bussbolagens intäkter av 
skoltransporter uppgå till ca 1,7 miljoner mark. Land
skapsstyrelsen konstaterar med anledning av det sistnämnda 
att förslaget kan medföra ett behov av en tilläggsbudgete-
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ring under momentet, vilken skulle motsvaras av en inbe
sparing under moment 26.23.30 vilket moment belastas 
bidragen för skoltransporter. Detta beror på att förslaget 
kan medföra en betydande inbesparing av de direkta skol
transportkostnaderna, vilket dock medför ett större behov 
av stöd för kollektivtrafiken. 

Då kommunerna till övervägande del ställt sig positiva 
till förslaget föreslås att landskapsstyrelsen skulle 
befullmäktigas att fortsätta titvecklandet av kollektiv
trafiken utgående från ovanstående. 


