1989 - 1990 Ls. framst. nr. 39 - I tb 1990

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Landstinget med förslag
till första tillägg till ordinarie
årsstaten för landskapet Åland
under år 1990.

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med
förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 1990.
Donation
Enligt ett av fru Solveig Erikson utfärdat donationsbrev erhåller
landskapet Åland och Mariehamns stad gemensamt gården och tomten
nr 3 i första kvarteret av stadsdelen Storängen samt lösegendom.
Donationens syfte är att fastigheten jämte byggnader och lösöre
skall tjäna som ett kulturhistoriskt minnesmärke över en betydelsefull era i

sjöfartens utveckling på Åland och i

Mariehamns

stads bebyggelsehistoria.
Tanken är att fastigheten bl.a. skall tjäna som residens för
landskapets och stadens representation.
Äganderätten till objektet övergår på mottagarna gemensamt per
den 9 juni 1992. Besittningsrätten till objektet övergår vid
senare, av överlåtaren särskilt bestämd tidpunkt, dock senast vid
hennes frånfälle. Intill dess att besittningsrätten på nämnt sätt
övergått tillerkännes mottagaren rätten att i

enlighet med

särskilda samtycken av överlåtaren nyttja fastigheten för
enskilda mottagningar.
Mottagaren påtar sig inom ramen för tillgängliga resurser
ansvaret för skötseln av fastighetens trädgårdsanläggningar,
vilket ombesörjes av Mariehamns stad, och löpande underhåll av
fastighetens byggnader och övriga anläggningar, vilket ombesörjes
av Ålands Landskapsstyrelse.

•

Mottagarna ställer sina personella resurser i form av sakkunskap
och rådgivning,

till överlåtarens förfogande i

samband med

återuppbyggnaden och återställandet av fastighetens bostadsbyggnad.
överlåtelsen sker vederlagsfritt och utan andra än ovan nämnda
motprestationer.
Landskapsstyrelsen föreslår att donationen,

som förutsätter

landstingets bifall, mottas med tacksamhet.
I föreliggande tilläggsbudget föreslås därtill bl.a.
anslag för tecknande av aktier i

fastighetsbolag för

personalbostäder vid Ålands centralsjukhus.
tilläggsanslag för grundförbättringar och ombyggnader vid
Ålands lyceum.
tilläggsanslag för kursverksamhet vid Ålands Högskola.
tilläggsanslag för temporär utvidgning av yrkesutbildningen.
anslag för utgivande av lån för anskaffande av segelfartyg
för turisttraf ik.
anslag för anskaffning av oljeskyddsfartyg.
tilläggsanslag för busskollektivtrafik.
tilläggsanslag för ränteutgifter.
Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 12.402.800 mark
och balanseras i

huvudsak med anslag för skattefinansiell

utjämning.
I

och med detta tillägg har hittills under år 1990 budgeterats

689.010.000 mark.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får
landskapsstyrelsen vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga
följande förslag till första

tillägg till ordinarie årsstaten
för landskapet Åland under år
1990.

Mariehamn den 20 april 1990

L a n t r å d

Sune Eriksson

Finanschef

Dan E Eriksson
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I N K 0 MS T E R

=================
Avdelning 12
12.

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

34.000

==========================

========

12.22.

LANDSKAPS STYRELSEN

12.22.07

Donation

12.26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.26.02

Kommunernas andelar i kostnaderna för
skolförvaltningen

12.26.13

Inkomst av yrkeskurser

11.500

12.26.20

Museibyråns inkomster

22.500

2. Inkomst av etnologisk verksamhet

34.000

22.500

Avdelning 14
14.

FINANSIERINGS INKOMSTER

12.368.800

======================

==========

14. 01.

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

12.368.800

14.01.03

Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning

12.368.800

Inkomsternas totalbelopp
12.402.800
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UT G I F T E R

===============
Huvudtitel 23

23.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

=====================================

140.000
-------

Byrån för avtals- och personalärenden
23.30.

PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER

70.000

23.30.24

Tjänstemännens utbildning (F)

70.000

23.40.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

70.000

Kostnader för hyreslokaliteter

70.000

23.40.22

Huvudtitel 25
25.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-

===========================================
NINGSOMRÅDE
===========

573.000

=======

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden
25.10.

ÅLANDS CENTRALSJUKHUS

450.000

25.10.88

Tecknande av aktier (R)

450.000

Byrån för livsmedelshygien
25. 21.

KOMMUNAL MILJÖHÄLSOVÅRD

123.000

25.21.30

Landskapsandelar för kommunal miljöhälsovård

123.000

3

Huvudtitel 26
26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

==========================================

1. 224. 800

-----------------

Allmänna byrån och skolbyrån
26.03.

ÅLANDS LYCEUM

400.000

26.03.76

Grundförbättringar och ombyggnader (R)

400.000

26.04.

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

25.000

26.04.23

Underhåll av utrustning

25.000

26.07.

ÅLANDS YRKESSKOLA

65.000

26.07.70

Anskaffning av inventarier och maskiner (R)

65.000

26.09.

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

27.300

26.09.01

Avlöningar (F)

17.200

26.09.21

Undervisningsmateriel och redskap

4.000

26.09.23

Elevbespisningen (F)

1. 600

26.09.29

övriga konsumtionsutgifter

4.500

26.12.

ÅLANDS HÖGSKOLA

155.000

26.12.02

Kursverksamhet (F)

155.000

26.13.

YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR
UTBILDNINGEN

130.000

26.13.27

Temporär utvidgning av yrkesutbildningen

110.000

26.13.62

Studiesociala förmåner för gästelever (F)

26.27.

ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER

100.000

26.27.51

Understöd åt Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum r.s.

100.000

20.000
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Museibyrån
26.37.

ETNOLOGISK VERKSAMHET

22.500

26.37.27

Avgiftsbelagd kundtjänst (F)

22.500

Biblioteksbyrån
26.40.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

300.000

26.40.30

Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

300.000

Huvudtitel 27
27.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

======================================

4.215.000

-----------------

Allmänna byrån
27.02.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

500.000

27.02.49

Näringsstöd (R)

500.000

27.02.88

Aktieteckning i bolag (R)

27.06.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

120.000

27.06.70

Anskaffning av inventarier

120.000

Jordbruksbyrån
27.10.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

95.000

27.10.42

Understöd för pälsdjursfarmarnas räntekostnader ( R)

45.000

Fraktstöd för kalk

50.000

27.10.52

"
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Skogsbruksbyrån
27.15.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

27.15.89

Ägobyte
Byrån för turistärenden

27.25.

TURISMEN

3.500.000

27.25.84

Lån för anskaffande av segelfartyg för
turisttraf ik (R)

3.500.000

Huvudtitel 28
28.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

=====================================

4.650.000

---------

Allmänna byrån

28.02.

VÄGAR

28.02.78

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten
i skärgården (R)
Tekniska byrån och sjötrafikbyrån

28.15.

OLJESKADEBEKÄMPNINGEN

3.750.000

28.15.70

Anskaffning av oljeskyddsfartyg (R)

3.750.000

28.18.

UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN

900.000

28.18.21

Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R)

900.000

"
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Huvudtitel 29
29.

FINANSIERINGSUTGIFTER

1. 600. 000

=====================

=========

29. 01.

UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN

1. 600. 000

29.01.21

Ränteutgifter (F)

1. 600. 000

Utgifternas totalbelopp
12.402.800

7 12.

12.22.

12.00

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

--------------------------

LANDSKAPS STYRELSEN

12.22.07. Donation
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990

Momentet nytt.
Se allmänna motiveringen.

12.26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.26.02. Kommunernas andelar i kostnaderna för skolförvaltningen
Bokslut 1989
175.335,00

Budget 1990
520.000

Förslag 1990

Landskapsstyrelsen har erbjudit kommunerna avtal om
läromedelscentralensdrift som innebär en kostnadsf ördelning om 60 % för kommunerna och 40 % för landskapet.
Detta innebär att inkomsten för 1990 inte kommer att uppgå
till den budgeterade.
12.26.13. Inkomst av yrkeskurser
Bokslut 1989
265.920,00

Budget 1990
390.000

Förslag 1990
11.500

Se moment 26.13.27.
12.26.20. Museibyråns inkomster
2.

Inkomst av etnologisk verksamhet

Bokslut 1989
55.827,80

Budget 1990
50.000

Se moment 26.37.27.

Förslag 1990
22.500

14.00
14.

14. 01.

8 -

FINANSIERINGSINKOMSTER

----------------------

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell
utjämning
Bokslut 1989
439.000.000,00

Budget 1990
574.656.900

Förslag 1990
12.368.800

Som balansering av denna tilläggsbudget föreslås ett
tilläggsanslag om 10.593.800 mark.

23.00

9 -

23.

23.30.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-------------------------------------

PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER

23.30.24. Tjänstemännens utbildning (F )

Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990

150.000

70.000

Med beaktande av att behovet av främst ADB-utbildning
visat sig vara större än tidigare uppskattades föreslås
ett tilläggsanslag om 70.000 mark.

23.40.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

23.40.22. Kostnader för hyreslokaliteter

Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
70.000

Momentet nytt:
Landskapsstyrelsen har tagit de utrymmen i fastigheten
Strandgatan 25 som ligger i samma våning som Nordens
Institut i bruk som allmänna kontorsutrymmen. Utrymmena
upphyrdes ursprungligen för andra ändamål som dock inte
kunnat förverkligas.
För hyres- och övriga driftskostnader såsom städning, el,
vatten m.m. föreslås 70.000 mark.

.
25.00
25.

10 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-

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

NINGSOMRÅDE

25.10.

ÅLANDS CENTRALSJUKHUS

25.10.88. Tecknande av aktier (R )
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
450.000

Momentet nytt.
På basen av en utredning av behovet av personalbostäder
har styrelsen för Ålands centralsjukhus konstaterat att
med hänsyn till personalrekryteringsmöjligheterna och den
rådande bostadssituationen föreligger ett behov av ca 10
stycken mindre lägenheter utöver de personalbostäder som
finns förnärvarande.
Styrelsen för Ålands centralsjukhus har därför efterhört
möjligheter att få medverka i ett bostadsprojekt "Dalnäs"
som planeras av Fastighets Ab Marstad.
För tecknande av aktier i ett f astighetsbolag som låter
uppföra bostadslägenheter föreslås ett anslag om 450.000
mark.Enligt förhandenvarande planer skulle övriga aktier
tecknas av Fastighets Ab Marstad och Ålands folkhälsof örbund.

25. 21.

KOMMUNAL MILJÖHÄLSOVÅRD

25.21.30. Landskapsandelar för kommunal miljöhälsovård
Bokslut 1989
900.000,00

Budget 1990
1.100.000

Förslag 1990
123.000

Då de slutliga landskapsandelarna för miljöhälsovården
under år 1988 enligt slutredovisning av de godtagbara
kostnaderna stiger till avrundat 843.000 mark medan
tidigare utbetalts förskott om 720.000 mark föreslås under
momentet ett tillägg om 123.000 mark.

26.00

11 26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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

26.03.

ÅLANDS LYCEUM

26.03.76. Grundförbättringar och ombyggnader
Bokslut 1989
259.693,39

Budget 1990
1.100.000

(R )

Förslag 1990
400.000

årsstaten för år 1989 upptogs ett anslag om 850.000 mark
för installation av mekanisk ventilation i lyceif astighetens gamla del, vilken dock inte kunde förverkligas
sommaren 1989.
I

Kostnaderna för åtgärden beräknas i detta skede, på basen
av inkomna anbud, stiga till 1.250.000 mark.
På grund härav föreslås ett tilläggsanslag om 400.000
mark.

26.04.

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

26.04.23. Underhåll av utrustning
Bokslut 1989
79.880,35

Budget 1990
85.000

Förslag 1990
25.000

På grund av ett haveri i navigationssimulatorn, som inte
repareras inom ramen för serviceavtalet, föreslås ett
tilläggsanslag om 25.000 mark.

26.07.

ÅLANDS YRKESSKOLA

26.07.70. Anskaffning av inventarier och maskiner (R )
Bokslut 1989
308.587,11

Budget 1990
900.000

Förslag 1990
65.000

På grund av reaktioner från bilreparationsbranschen över
utformningen av utbildningen inom grundlinjen för fordonsteknik har landskapsstyrelsen låtit en arbetsgrupp utarbeta förslag till åtgärder för att utveckla och vid
behov omforma utbildningen till en tidsenlig nivå.
Arbetsgruppen har hittills avlämnat ett förslag till ny
läroplan, som förutsätter vissa anskaffningar redan under
år 1990.
Med anledning härav föreslår landskapsstyrelsen ett
tilläggsanslag under momentet om 65.000 mark.

26.09

26.09.

12 -

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA
Landskapsstyrelsen föreslår att i undervisningen vid
Ålands husmodersskola i försökssyfte fr.o.m hösten 1990
integreras en grundkurs för familjedagvårdare.Detta
innebär bl.a att läsåret förlängs med 20 dagar.
För täckande av de merkostnader nyordningen föranleder
föreslås under olika moment tilläggsanslag om totalt
27.300 mark.

26.09.01. Avlöningar (F
Bokslut 1989
331.591,14

Budget 1990
357.600

Förslag 1990
17.200

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås 17.200
mark.
26.09.21. Undervisningsmateriel och redskap
Bokslut 1989
9.983,20

Budget 1990
10.000

Förslag 1990
4.000

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås 4.000
mark.
26.09.23. Elevbespisningen (F )
Bokslut 1989
15.228,20

Budget 1990
24.000

Förslag 1990
1.600

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås 1.600
mark.
26.09.29. övriga konsumtionsutgifter
Bokslut 1989
15.000,00

Budget 1990
20.000

Förslag 1990
4.500

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås 4.500
mark.

26.12.

ÅLANDS HÖGSKOLA

26.12.02. Kursverksamhet (F
Bokslut 1989
136.296,51

Budget 1990
335.000

Förslag 1990
155.000

Kostnaderna för genomförande av den specialsjukskötarutbildning för vilken upptogs ett delanslag om 125.000
mark i grundbudgeten har visat sig stiga till betydligt högre belopp än beräknat. Totalkostnaden beräknas
nu till ca 1 miljon mark, mot tidigare angivet ungefär-

•

26.12

13 -

ligt belopp om 500.000 mark. Kostnaden har ökat bl.a.
till följd av att kursen nu planeras för 20 deltagare.
Med anledning av detta och för att möjliggöra en kursstart
hösten 1990 föreslås ett tilläggsanlag om 155.000 mark
detta år.

26.13.

YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILDNINGEN

26.13.27. Temporär utvidgning av yrkesutbildningen
Bokslut 1989
1.063.737,26

Budget 1990
1.620.000

Förslag 1990
110.000

Landskapsstyrelsen planerar nu att genomföra temporär
yrkesutbildning enligt följande:
Vid Ålands yrkesskola
- ett-årig ADB-kurs (vt)
250.000
- två-årig kurs för kockar (vt + ht)
420.000
- tre terminers kurs för utbildning av
primärskötare (vt + ht)
330.000
Vid Ålands sjömansskola
- två-årig kurs för kockar (vt + ht)

400.000

Vid Ålands hotell- och restaurangskola
- ett-årig kurs för servitörer (ht)

215.000

Vid Ålands handelsläroverk
- ett-årig kurs för försäljare (ht)

115.000
1.730.000

Planerna innebär i jämförelse med grundbudgeten en utökning med en ettårig vuxenutbildning av försäljare vid
Ålands handelsläroverk och en ettårig vuxenutbildning av
servitörer vid Ålands hotell- och restaurangskola.Vardera
utbildningarna börjar således hösten 1990.
Däremot faller den planerade målarkursen bort på grund av
få sökande och svårigheter att finna lämpliga lärare.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tilläggsanslag om 110.000 mark.
Inkomster från dessa kurser föreslås upptagna under moment
12.26.13.
26.13.62. Studiesociala förmåner för gäststuderande (F )
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
20.000

Momentet nytt.
Anslaget är avsett för kostnader i samband med att två
estniska ungdomar erbjuds studieplats vid Ålands lantmannaskola hösten 1990.Grunderna för utbetalning av

•

26.13

14 studiesociala förmåner föreslås i tillämpliga delar stå i
överensstämmelse med undervisningsministeriets och
yrkesutbildningsstyrelsens beslut i motsvarande fall.

26.27.

ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER

26.27.51. Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s.
Bokslut 1989
700.000,00

Budget 1990
750.000

Förslag 1990
100.000

Föreslås ett anslag om 100.000 mark som kan utges till
stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum som bidrag för att ordna
brandskyddet för samlingarna på ett godtagbart sätt.

26.37.

ETNOLOGISK VERKSAMHET

26.37.27. Avgiftsbelagd kundtjänst (F
Bokslut 1989
14.166,03

Budget 1990
20.000

Förslag 1990
22.500

Museibyrån planerar att hålla en kurs i traditionellt
underhåll av äldre bebyggelse.Kursen är avsedd för
fackfolk, myndigheter och husägare.Kostnaderna beräknas
till 22.500 mark.
Kursen genomförs endast om den i sin helhet kan f inansieras med deltagaravgifter.Med anledning av ovanstående
föreslås ett tilläggsanslag om 22.500 mark medan motsvarande inkomst föreslås upptagen under undermoment
12.26.20.2.

26.40.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

26.40.30. Landskapsandel för kommunala bibliotek (F )
Bokslut 1989
3.149.067,00

Budget 1990
3.300.000

Förslag 1990
300.000

Då grunderna för förskott på landskapsandelarna för år
1990 klarlagts har det visat sig att andelarna totalt för
året kommer att stiga till ett högre belopp än vad som
beräknades vid avlämnandet av förslaget till grundbudget.
Med anledning härav föreslås ett tilläggsanslag om 300.000
mark under momentet.

•

27.00

15 27.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

27.02.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

--------------------------------------

27.02.49. Näringsstöd (R )
Bokslut 1989
2.293.694,00

Budget 1990
5.500.000

Förslag 1990
500.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 500.000 mark.
27.02.88. Aktieteckning i bolag (R )
Bokslut 1989
159.470,00

Budget 1990
1.200.000

Förslag 1990

Föreslås att motiveringen under momentet ändras så att
även tecknande av akiter i Ålands Utvecklings ab vid en
eventuell nyemission möjliggörs.

27.06.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

27.06.70. Anskaffning av inventarier
Bokslut 1989
2.239,35

Budget 1990
5.000

Förslag 1990
120.000

I årsstaten för år 1987 intogs ett anslag om 400.000 mark
för ADB-utrustning för arbetsförmedlingens behov. Anskaffningen har dock inte förverkligats eftersom man
önskat invänta den aktuella överflyttningen till andra
lokaliteter.
Nu har det emellertid visat sig att den projektorganisation som handhar datoriseringen i riket så småningom
kommer att avvecklas, varför arbetsförmedlingens datorisering nu bör genomföras för att den utlovade assistansen från riket skall kunna erhållas.
På grund av de prisförändringar som skett och något
ändrade krav på utrustningen, som består av en minidator
och tolv arbetsstationer, föreslås ett ytterligare anslag
om 120.000 mark för ändamålet.

27.10

27.10.

16 -

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

27.10.42. Understöd för pälsdjursfarmarnas räntekostnader (R )
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
45.000

Momentet nytt.
För att minska verkningarna av krisen inom pälsdjursnäringen beviljas i riket sådana pälsdjursfarmare som har
förutsättningar för en lönande verksamhet räntestöd för
lån som kreditanstalter beviljat.
För att möjliggöra beviljande av motsvarande räntestöd i
landskapet föreslås att landskapsstyrelsen får godkänna
lån till ett högsta sammanlagt belopp om 800.000 mark som
berättigande till räntestöd.
Räntestödet föreslås utgå enligt samma villkor och grunder
som i riket.
För de beräknade utgifterna under år 1990 föreslås ett
anslag om 45.000 mark.
27.10.52. Fraktstöd för kalk
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
50.000

Momentet nytt.
Enligt nyligen gjorda undersökningar gällande nederbördens
surhet är Åland det område i Finland som mottar den
suraste nederbörden.
För att motverka försurningen av mark och sjöar är man
tvungen att kalka åkrarna. Det är viktigt även för att
förhindra utfällningen av tungmetaller att kalkningen
utförs.
Fraktkostnaderna för den åländska jordbrukaren är dock
betydligt högre än för jordbrukare i riket. För att genom
ett understöd om högst 25 mk/kg kompensera den merkostnad
som frakterna till Åland utgör föreslås ett anslag om
50.000 mark.
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27.15.

27.15

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

27.15.89. Ägobyte
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990

Momentet nytt.
För att åstadkomma en ändamålsenlig arrangering av landskapets skogsskif ten har landskapsstyrelsen ingått ett
ägobytesavtal som innebär att landskapet i utbyte mot
skogsskiftet RNr 3:22, omfattande ca 8 ha, i Torrbolstad,
Finström erhåller skogsskiftena Österskog RNr 2:83,
österskog RNr 2:108 och Björkbacka RNr 2:25 totalt ca 25
ha i Grelsby, Finström.
Det skifte landskapet lämnar i utbyte, den s.k Kottskogen,
har förlorat sitt värde för skogsforskningen för vilket
ändamål den ursprungligen anskaffades.
Värdet för det skifte landskapet lämnar i utbyte och det
sammanlagda värdet av de skiften landskapet erhåller har
uppskattats till samma värde 75.000 mark, varför inget
anslag erfordras under momentet.

27.25.

TURISMEN

27.25.84. Lån för anskaffande av segelfartyg för
turisttraf ik (R )
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
3.500.000

Momentet nytt.
Projekt Linden är en uppföljning av galeasen Albanus för
att erbjuda kryssningar med hög komfort för enskilda
turister och för konferensgrupper.Projektet med byggandet
av en skonare syftar till att ta tillvara åländska sjöfartstraditioner och kunnande avseende skeppsbyggnad.
Kryssningar i den åländska skärgården breddar utbudet av
aktiviteter på Åland och skapar ett underlag för bättre
utnyttjande av de investeringar inom turismen som har
gjorts i den åländska skärgården.Det finns ett stort
internatio- nellt intresse för traditionella segelfartyg
vilket bland annat visade sig under Tall Ships Race på
Åland 1988.PR- värdet för Åland genom projekt Linden
förväntas bli stort redan under byggnadstiden.
För att möjliggöra byggandet av ett traditionellt åländskt
segelfartyg föreslås därför ett upptagande av anslag om
3.500.000 mark som får utges som lån.Lånet får uppgå till
högst hälften av de godtagbara byggnadskostnaderna.Lånet
kan beviljas med en lånetid om högst 15 år och för lånet
debiteras en årlig ränta om f .n. 6 procent eller 2,5
procentenheter lägre än Finlands Banks grundränta, dock
minst 5 procent.Lånet får beviljas mot ur bankmannamässig

27.25
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synpunkt icke betryggande säkerhet.
Det är även aktuellt att stöda projektet genom att utge
ett produktutvecklingsbidrag och -lån samt genom
tecknandet av smärre antal.aktier.

19 28.

TRAFIK.AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

28.02.

VÄGAR

28.02.78.

Vägby~gnads-

28.00

-------------------------------------

och vägförbättringsarbeten i
skärgarden (R )

Bokslut 1989

Budget 1990

539.154,64

4.500.000

Förslag 1990

För vägombyggnaden Karlby-Hellsö upptogs i grundbudgeten
ett anslag om 1.200.000 mark för slutförande av projektet.
Anslaget upptogs utgående från en beräknad totalkostnad om
2.970.000 mark.Då det visat sig att kostnaderna på grund
av förhöjd allmän kostnadsnivå och utökad genomströmningsarea vid Flattö-ström stiger till ca 4 miljoner mark
avser landskapsstyrelsen att under år 1990 genomföra en
etapp av projektet inom ramen för redan tillgängliga
budgetmedel.

28.15.

OLJESKADEBEKÄMPNINGEN

28.15.70. Anskaffning av oljeskyddsfartyg (R )

Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
3.750.000

Momentet nytt.
I landskapet saknas ett fartyg som är lämpligt för oljeskyddsbekämpning med möjlighet att bära oljeupptagningsutrustning.
Landskapsstyrelsen har därför anhållit om bidrag från
oljeskyddsfonden för anskaffande av ett sådant fartyg, som
kostnadsberäknas till 7 - 7,5 miljoner mark. Landskapsstyrelsen avser att teckna byggnadskontrakt under förutsättning att ett bidrag om 95 procent kan erhållas för
projektet.Enligt oljeskyddsfondens regler för projekt av
denna typ skall landskapsstyrelsen förskottera kontraktssumman.
Med beaktande av ovanstående föreslås ett anslag om
3.750.000 mark i föreliggande tilläggsbudget medan resterande anslag kommer att föreslås i ordinarie årsstat för
år 1991 varvid även inkomsten från oljeskyddsfonden intas.

28.18

28.18.

20 -

UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN

28.18.21. Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R )
Bokslut 1989
2.309.833,04

Budget 1990
1.500.000

Förslag 1990
900.000

Det har visat sig omöjligt att upprätthålla busskollektivtrafik på tillräcklig nivå inom den antagna kostnadsramen
om 1.500.000 mark. På basen av nu kända uppgifter konstateras att årskostnadsnivån uppgår till ca 2,2 miljoner
mark. Med beaktande av detta och ingånga avtal för första
halvåret 1990 föreslås ett tilläggsanslag om 900.000 mark.

21 29.

29.01.

29.00

FINANSIERINGSUTGIFTER

---------------------

UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN

29.01.21. Ränteutgifter (F )
Bokslut 1989
428.538,89

Budget 1990
400.000

Förslag 1990
1.600.000

Då landskapsstyrelsen är tvungen till likvidetsupplåning i
betydligt högre omfattning än tidigare eftersom skattefinansiellt förskott ej erhållits i tillräcklig omfattning
föreslås under momentet i detta skede ett tilläggsanslag
om 1.600.000 mark.

