
1984-85 Lt - Ls framst. nr 41 - III tb OM 1985. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

till tredje tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Aland un

der år 1985. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Aland för år 1985. 

forrt1_en för drivande av hotel 1- och restu.urangserviceverksamhet_ 

I landskapsstyrelsens framställning med förslag till första 

tillägg till ordinarie årsstaten för år 1984 ingick ett för

slag om bildande av ett aktiebolag för att driva härbärgerings

och förplägningsrörelse samt övrig därmed sanunanhängande verk

samhet i fastigheten Alands turisthotell. Landstinget beslöt 

dock att ta slutlig ställning till frågan först i samband med 

att landskapsstyrelsen framlägger en lagframställning i Jren

det. 

Landskapsstyrelsen har med anledning härav den 18 juni avlämnat 

en framställning (nr 38/1984-85) med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om Alands hotell- och res

taurangskola. Landskapsstyrelsen konstaterar, med hänvisning 

till finansutskottets betänkande nr 20/1983-84, att skolans 

ställning tryggas i och med att i bolagsordningen intas att bo

lagets ändamål är, förutom att bedriva härbärgerings- och för

plägnadsrörelse samt därmed sammanh~nqande verksamhet, att till

handahålla skolans elever yrkespraktik. 

Landskapsstyrelsen har övervägt frågan om huruvida bolaget bör 

ha ett förvaltningsråd och anser att ett sådant, med hänsyn 

till bolagets storlek och att landskapet f6reslås bli enda ak

tieägaren, inte är ändamålsenligt. 

Landskapsstyrelsen anser i likhet med finansutskottet att i bo

lagsordningen skall intas b0:-:;tämrnelse om att beslut om bildande 
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av dotterbolag skall underställas bolagsstämman. 

Landskapsstyrelsen föreslår att aktiekapitalet i bolaget blir 

1.200.000 mark samt konstaterar att den beräknade köpeskilling

en för rörelsens tillgångar och skulder per den 31.12.1985 upp

går till ca 300.000 mark. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget inrymmes därtill 

bl. a.: 

- ett första anslag för byggande av lantmannaskolans skolhus, 

- tilläggsanslag för projektering av lasarettsflygelns om- och 

tillbyggnad, 

- tilläggsanslag för landskapsandelar för kommunala bibliotek, 

- tilläggsanslag för transportstöd, 

- anslag för stödjande av Ålands Problemavfall Ab, 

- tilläggsanslag för arbetshandikappades placering i arbete, 

- tilläggsanslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 

i skärgården. 

'l'illäggsbudgeten inrymmer utgiftt:r om sammanlagt 7.485.553 mark 

och balanseras i huvudsak med anslag för skattefinansiell ut

jämning. 

I och med detta tillägg bar hittills under år 1985 budgeterats 

445.144.670 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen 

får ~ndskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga föl

jande förslag till tredje tillägg tilJ 

ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1985. 

M.irichamn, elen ] <) ~;cptc~mber 1 C)85 

L a 11 t r å d Folke tv'oi va lin 

!"i na nschof Dan E Eriksson 
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I N K 0 M S T E R ================= 

Avdelning 12 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 
============================== 
23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSROMRÅDE 

08. Polisförvaltningens inkomster 

5. Ersättning för skadad bil 

l\vdelning 14 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 
========================== 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

50.000 

50.000 

03. F6rskott på statsanslag för skatte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

7.485.553 

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

Huvudtitel 2?.. 

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

01. LAN'I'RÄDET OCH LANDSKAPSS'l'YHELSENS LEDAMÖTER 

01. Avlöningar (f) 

02. Leoamöternas arvorlen (f) 

50.000 ------------
50.000 

50.000 

7.435.553 
========== 
7.435.553 

7.435.553 

154.500 
======= 
120.000 

120.000 
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03. PLANERINGSRÅDET OCII PLANERINGSBYRAN 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

04. EKONOMISKA RADET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

21. Utredningar 

06. ALANDSKONTORET I HELSINGFORS 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Huvudtitel 23 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 
========================================~ 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

22. Hyresandel i radiolokaliteter 

29. Övriga konsumtionsutgifter (f) 

Allmänna byrån 

08. ALANDS POLISDISTRIKT 

02. Beklädnadsbidrag 

71. Anskaffning av motorfordon 

~ggnads- och brandskyddsbyrån 

23. ALANDS TURISTHOTELL 

76. Utredning av tillbyggnad (r) 

25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

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

Huvudtitel 24 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 
===============================~========= 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

88. Aktieteckning i bolag (r\ 

2.500 

2.500 

21.000 

21.000 

11.000 

11.000 

259.000 
======= 

4.000 

4.000 

85.000 

15.000 

70.000 

30.000 ----
30.000 

140.000 

140.000 

1.200.000 ========= 

1.200.000 

1.200.000 
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Huvudtitel 25 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT--============================================== 
N~~~gQ~~~~~ 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

29. övriga konsumtionsutgifter 

Byrån för socialvårdsärenden 

02. INVALIDVÅRD 

51. Egentlig vård (f) 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

75. Projektering av tillbyggnad av lasa
rettsflygeln (r) 

Huvudtitel 26 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
Allmänna byrån och skolbyrån 

03. ÅLANDS LYCEUM 

76. Grundförbättringar och ombyggnader (r) 

04. ÅLANDS SJÖFARTSI,ÄROVERK 

74. Ombyggnad av undervisningslokaliteter (r) 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

10. Byggnadernas drift (f) 

75. Projektering av lantmannaskolans utbygg
nad och uppförande av nytt skolhus (r) 

944.553 ======= 
2.000 

2.000 

92.553 

92.553 

850.000 

850.000 

3.614.000 ========= 

50.000 

50.000 

45.000 

45.000 

3.030.000 

30.000 

3.000.000 
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10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

19. Annonser och tryckningskostnader (f) 

23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

24. Understöd för produktion av läromedel 

Museibyrån 

31. ALANDS MUSEUM 

22. Utställnings- och övrig museiverksamhet 

Biblioteksbyrån 

40. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

30. Landskapsandel för kommunala bibliotek (f) 

Landskapsarkivet 

50. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Huvudtitel 27 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE ========================================== 

Allmänna byrån 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

43. Transportstöd (f) 

49. Produktionsstöd (r) 

04. AVFALLSHANTERING 

47. St6diande av Alanas Problemavfall Ab 
( r) 

61. Stödjande av avfallshantering i skärgården 

5.000 

5.000 

70.000 

70.000 

6.000 

6.000 

400.000 

400.000 

8.000 

8.000 

1.213.500 ========= 

400.000 

400.000 

114.000 

95.000 

19.000 
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06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

21. Arbetslöshetsersättningar (f) 

95. Arbetshandikappades placering i arbete 

Jordbruksbyrån 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

43. Utgifter för lantbrukets räntestödslån (f) 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

77. Täckdikning av åker (r) 

Byrån för turistärenden 

25. TURISMEN 

40. Turismens främjande (r) 

Miljövårdsbyrån 

30. MILJÖVÅRDEN 

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

Huvudtitel 28 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
Allmänna byrån 

02. VÄGAR 

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 
i skärgården (r) 

1. Vägar och bankar 

2. Färjfästen och bryggor 

Utgifternas totalbelopp 

7.485.553 

100.000 

100.000 

570.000 

450.000 

120.000 

19.500 

7.500 

12.000 

80.000 

80.000 

30.000 

30.000 

100.000 
======= 

100.000 

100.000 
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D E T A L J M 0 T I V E R I N G =============================== 

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

22. LANDSKAPSSTYRELSEN ====================== 
01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 

Avlöningar (f). 

(370.000) 

Enligt 10 § 2 mom. landskapslagen om Alands land

skapsstyrelse tillkommer vicelantrådet ett särskilt 

av landstinget fastställt arvode, då vicelantrådet 

vid förfall för lantrådet träder i dennes ställe. 

Detta har hittills räknats utgående från landska

pets löneklass A 27 samtidigt som landskapssty-

rel seledamöternas dagsarvoden har bestämts enligt 

A 25. 

Ledamöterna tillkommer emellertid sedan den 1 janu

ari 1985 ett fast årsarvode, som utgår per månad en

ligt löneklass A 27 jämte fem ålderstillägg. Änd

ringen, som grundar sig på landskapslagen den 4 

april 1985 om arvode för ledamot av Alands land

skapsstyrelse AFS 17/85, har inneburit både ett 

ändrat räknesätt och en höjning av ersättningen 

för uppdraget som landskapsstyrelseledamot. 

På grund härav föreslås en ändring även av grunden 

för ovan nämnda arvode åt vicelantrådet. Vicelant

rådet skulle äga rätt att utöver den med ledamot

skapet sammanhängande, löpande månadsersättningen 

för var sådan dag, då vicelantrådet träder i lant

rådets ställe, uppbära ett tilläggsarvode som mot

svarar 20 procent av 1/250 av ovannämnda årsarvode 

som tillkommer landskapsstyrelseledamot. För när

varande innebär detta enligt lönetabeller som har 

trätt i kraft 1.3.1985 ett arvode om ca 132 mark 

per dag. 



22.01.02 

22.03.29 

22.04.21 
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Ändringen föreslås träda i kraft retroaktivt från 

samma dag som ledamöternas arvodesgrunder har 

trätt i kraft, a.v.s. från och med den 1 januari 

1985. Detta skulle innebära en kostnad för år 

1985 på uppskattningsvis 5.300 mark (40 dagar). 

Då tidigare under momentet upptagits anslag för 

vicelantrådets totala arvode för de dagar vice

lantrådet beräknats fungera som lantrådets ställ

företrädare, erfordras med anledning av förslaget 

inget tilläggsanslag under momentet. 

Ledamöternas arvoden (f). 

120.000 (980.000) 

Då landskapsstyrelseledamöternas och deras ersät

tares arvoden enligt den retroaktivt från 1.1.1985 

gällande LL om arvode för ledamot av Ålands land

skapsstyrelse (17/85) beräknas uppgå till totalt 

1.100.000 mark under detta ~r föreslås under mo

mentet ett tillägg om 120.000 mark. 

03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Övriga konsumtionsutgifter. 

2.500 (21.000) 

För att möjliggöra upphyrning av en mikrodator med 

ordbehandlingsutrustning för bl.a. arbetet med re

gionplanen och för att vinna erfarenheter av vilka 

rationaliseringsrnöjligheter vid byrån en datorut

rustning ger föreslås ett tillägg om 2.500 mark. 

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

Utredningar. 

21.000 (90.000) 

Då kostnaderna för framtidsstudien ''Åland år 2010" 

stigit till totalt 96.000 mark mot tidigare angivna 

75.000 mark föreslås ett tillägg om 21.000 mark. 
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06. ÅLANDSKONTORET I HELSINGFORS 

Övriga konsumtionsutgifter. 

11.000 (12.000) 

Föreslås ett tillägg om 11.000 mark. 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Hyresandel i radiolokaliteter. 

(10.000) 

Den i ordinarie budgeten aviserade lösningen av 

Rundradions nya lokaliteter, där kommunerna i 

huvudsak skulle ansvara för den regionala andelen 

om 35 % av den totala hyreskostnaden har inte kun

nat genomföras. I stället har landskapsstyrelsen 

i enlighet med 2 § förordningen om handhavandet i 

landskapet Aland av vissa uppgifter som rör radio

anläggningar (63/81) förhandlat fram en rätt att 

nyttja radiohusets lokaliteter för framtagning av 

program om Alands självstyrelse, som är ett pri

märt ansvar för landskapsstyrelsen. 

Särskilt som Rundradion har koncession även i land

skapet Aland för utsändning av radio- och televi

sionsprogram har landskapsstyrelsen bedömt det 

värdefullt att på detta sätt främja rundradioverk

samheten i landskapet. Avsikten är att landskaps

styrelsen kan anvisa, enligt särskilt avtal med 

rundradion, annan programproducent att nyttja 

radiohusets lokaliteter. 

Det föreslagna samarbetsavtalet mellan rundradion, 

kommunerna och landskapsstyrelsen förföll eftersom 

inte alla kommuner kunde godkänna avtalet oför

ändrat. Mariehamns stad har preliminärt accepterat 

att stå för 12,5 % av kostnaderna bl.a. under för

utsättning att ordinarie medel belastas. Förhand

lingar härvidlag fortsätter mellan staden och land

skapsstyrelsen. 

) 
\ 

i 
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Punkt 3 i avtalet mellan landskapsstyrelsen och 

rundradion ger landskapsstyrelsen möjlighet att 

säkra en egen åländsk programproduktion i stöd 

av nämnda överenskommelseförordning. I förhand

lingarna med rundradion har avsetts produktion 

av program som rör självstyrelsen och kulturella 

program. 

Radiohuset beräknas vara färdigt i slutet av 

oktober 1986. Hyran utgör ca 42.000 mark per 

månad enligt byggnadskostnadsindex mars 1984. 

Övriga konsumtionsutgifter (f). 

4.000 (10.000) 

Föreslås ett tillägg om 4.000 mark. 

Allmänna byrån 

08. ÅLANDS POLISDISTRIKT 

Beklädnadsbidrag. 

15.000 (35.000) 

På grund av högre kostnader än beräknat föreslås 

ett tilläggsanslag om 15.000 mark. 

Anskaffning av motorfordon. 

70.000 (180.000) 

Då en av polisens bilar genom en olyckshändelse 

totalhavererats måste en ny införskaffas. Kost

naden för bilen uppgick till 85.500 mark medan 

utrustningen beräknas till 12.000 mark. Med be

aktande av besparing på kontot föreslås ett till

läggsanslag om 70.000 mark. 

Försäkringsersättningen om 50.000 mark för den 

förstörda bilen har budgeterats under momentet 

12.23.08.5. 
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23. ALANDS TURISTHOTELL 

Utredning av tillbyggnad (r). 

30.000 - ) 

För vidare utredning av turisthotellets ut

byggnad med mångfunktionella konferensutrymmen 

och logikapacitet föreslås 30.000 mark. 

25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand

och räddningsväsendet (f). 

140.000 840.000; tb 100.000) 

Föreslås att landskapsstyrelsen skulle få god

känna en ny brandmanstjänst på deltid berättigan

de till landskapsandel samt att landskapsstyrelsen 

på grund av att vissa anskaffningar blivit dyrare 

än beräknat skulle medges rätt att utge förhands

besked om landskapsandelar till ett belopp om 

ytterligare högst 21.000 mark för anskaffningar. 

Då slutregleringen av tidigare _års landskaps

andelar beräknas stiga till ett högre belopp än 

tidigare beaktats föreslås under momentet ett 

tillägg om 140.000 mark. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

Aktieteckning i bolag (r).(Momentet nytt) 

1.200.000 ( - ) 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås 

ett anslag om 1.200.000 mark att användas för 

tecknande av samtliga aktier i ett bolag för dri

vande av hotell- och härbärgeringsrörelse. 
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25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-=============================================== 
NINGSOMRÅDE ------------------------

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Övriga konsumtionsutgifter. 

2.000 (5.500) 

På grund av att kostnaderna för tidskriftsprenu

merationer stigit mer än beräknat föreslås ett 

tilläggsanslag om 2.000 mark. 

Byrån för socialvårdsärenden 

02. INVALIDVÅRD 

Egentlig vård (f). (Momentet nytt) 

92.553 - ) 

För landskapsbidrag för egentlig invalidvård, 

varom beslut fattats före utgången av år 1983, 

erfordras ett anslag om 92.553 mark. 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

Projektering av tillbyggnad av lasarettsflygeln (r). 

850.000 (300.000) 

Projekteringen av om- och tillbyggnaden av lasa

rettsflygeln kostnadsberäknas i detta nu till 

ca 1.400.000 mark. Då tidigare budgeterats to

talt 550.000 mark, föreslås ett tilläggsanslag 

om 850.000 mark. 
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26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRA.DE ============================================== 

03. ÅLANDS LYCEUM 

Grundförbättringar och ombyggnader (r). 

50.000 ( - ) 

För fortsatt planering och projektering av nästa 

steg i grundreparationen av lyceifastigheten, 

d.v.s. ombyggnaden av matsal, rasthall och entre

hall föreslås, med beaktande av från tidigare år 

reserverat anslag, 50.000 mark. 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Ombyggnad av undervisningslokaliteter(r). (Momentet 

45.000 ( - ) nytt) 

Då tilläggskostnaderna för ombyggnaden av sjö

fartsläroverket stigit till ett högre belopp än 

vad som vid avlämnandet av framställning om 

tredje tillägget till årsstaten för 1984 beräk

nades, föreslås ett anslag om 45.000 mark. 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

Byggnadernas drift (f). 

30.000 (177.000) 

På grund av f elavläsning av en elmätare erfordras 

ett tillägg under momentet om 30.000 mark. 

Pr?jektering av lantmannaskolans utbyggnad och 

uppförande av nytt skolhus (r). (Rubriken ändrad) 

3.000.000 (200.000) 

Vid avlämnandet av förslaget till ordinarie budget 

för år 1985 var landskapsstyrelsens avsikt att på 

basen av inkomna anbudshandlingar anhålla om an

slag för byggande av lantmannaskolans nya skolhus. 

Projekteringen färdigställdes emellertid inte inom 
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utsatt tid, varför entreprenadanbud kunnat in

begäras först till den 14 oktober. I detta ske

de finnes sålunda endast en kostnadsuppskattning, 

vilken belöper sig till ca 13.000.000 mark. Skol-
2 huset omfattar en nyttoyta om 1.342 m , en brutto-

yta om 2.090 m2 och ett kubikinnehåll om 9.250 m3 . 

Med hänvisning till ovanstående föreslår land

skapsstyrelsen dock upptagande av ett byggnads

anslag om 3.000.000 mark samt att landskapsstyrel

sen befullmäktigas att igångsätta byggandet om så 

med tanke på sysselsättningsläget anses ändamåls

enligt. 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

Annonser och tryckningskostnader (f). 

5.000 (5.000) 

På grund av den dåliga elevtillströmningen till 

skolan har skolan annonserat mer än planerat. Då 

annonseringskostnader även kommer att uppstå i sam

band med den planerade kursverksamheten föreslås 

ett anslag om 5.000 mark. 

23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

Understöd för produktion av läromedel. (Momentet nytt) 

70.000 ( - ) 

För understöd av framtagning av en väggkarta över 

Åland föreslås 70.000 mark. 

Museibyrån 

31. ALANDS MUSEUM 

Utställnings- och övrig museiverksamhet. 

6.000 (68.000) 

Då en utställning blivit dyrare än beräknat, bl.a. 

till följd av transportkostnader, föreslås under 

momentet ett tillfigg om 6.000 mark. 
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Biblioteksbyrån 

40. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

Landskapsandel för kommunala bibliotek {f). 

400.000 {l.930.000) 

Då förskotten för 1985 års utgifter kommer att 

uppgå till 2.255.000 mark och slutandelarna 

för tidigare år beräknas till ca 75.000 mark 

föreslås ett tillägg om 400.000 mark. 

Landskapsarkivet 

50. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 

Övriga konsumtionsutgifter. 

8.000 (40.000) 

Under momentet föreslås ett tillägg om 8.000 mark 

för täckande av transportkostnader för åländska 

arkivalier från Abo till Mariehamn. 

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

Allmänna byrån 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Transportstöd (f). 

400.000 (l.400.000) 

För transportstöd i enlighet med LL om transport

stöd erfordras ett tillägg om 400.000 mark till 

följd av ökade transportmängder och högre frakt

avgifter än beräknat. 

Produktionsstöd (r). 

(4.400.000) 

Landskapsstyrelsen avser att hädanefter kungöra och 

bevilja produktionsstöd kvartalsvis. För att under-
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27.06.21 

- 17 -

lätta en övergång till detta system föreslås att 

landskapsstyrelsen skulle ges befogenhet att un

der år 1985 få fatta förhandsbeslut om ytterligare 

250.000 mark för beviljande av stöd för utbetal

ningar under år 1986 eller till ett högsta belopp 

om 1.250.000 mark. 

04. AVFALLSHANTERING 

Stödjande av Ålands Problemavfall Ab (r). (Momentet nytt) 

95.000 ( - ) 

Föreslås ett anslag om 95.000 mark att utges till 

Ålands Problemavfall Ab för investeringar i en 

mottagningsstation för problemavfall. Bidraget 

föreslås utgå med högst 50 procent av kostnaderna. 

Stödjande av avfallshantering i skärgården. 

19.000 (10.000) 

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. har 

planer på att utreda förutsättningarna för en 

verksamhet med tillvaratagande och bortforsling 

av turisternas avfall i skärgården i föreningens 

regi. 

Landskapsstyrelsen föreslår ett tillägg under mo

mentet om 19.000 mark varav föreningen kan beviljas 

understöd för utrednings- och planeringskostnaderna 

för ovan nämnd verksamhet. 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Arbetslöshetsersättningar (f). 

450.000 (600.000) 

Med hänvisning till motiveringen under detta moment 

i förslaget till ordinarie årstat för år 1985 kons

tateras att utbetalningen av arbetsl6shetsersätt

ningarna i landskapet fortsättningsvis handhas av 

landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen har dock 



27.06.95 
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för att nå en möjligast effektiv hantering av 

arbetslöshetsersättningsärendena ingått ett 

samarbetsavtal med Folkpensionsanstalten, vil

ken mot ersättning till självkostnadspris ut

för visst beredningsarbete och beräknar arbets

löshetsdagpenningarnas storlek med hjälp av sina 

adb-system. Ersättningens storlek beräknas till 

ca 70.000 mark per år och utbetalas i efterskott 

varför anslag kommer att upptas i förslaget till 

årsstat för år 1986. 

På grund av det ovan sagda och då utkomstskyddet 

för arbetslösa visat sig stiga till högre belopp 

än vad som tidigare uppskattades föreslås under 

momentet ett tillägg om 450.000 mark. 

Arbetshandikappades placering i arbete. 

120.000 (380.000) 

Då kostnaderna under år 1985 för placering av 

arbetshandikappade i arbete nu beräknas till 

500.000 mark föreslås ett tilläggsanslag om 

120.000 mark. 

Jordbruksbyrån 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (f). 

(850.000) 

I riket beviljas på basen av en ny lag om konsoli

dering av gårdsbrukskrediter (FFS 511/85) kon

solideringslån i form av räntestödslån. 

Föreslås att landskapsstyrelsen inom ramen för i 

årsstaten för år 1985 angiven bevillningsfullrnakt 

kan bevilja avsedda räntestödslån enligt enahanda 

grunder som i riket. 
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12. FÖRSÖKSVERKSAMHE'l'EN 

Övriga konsumtionsutgifter. 

7.500 (38.000) 

På grund av h6gre tryckningskostnader än avsett 

f6reslås ett tillägg om 7.500 mark. 

Täckdikning av åker (r). (Momentet nytt) 

12.000 ( - ) 

F5r täckdikning av en ca 0,6 ha stor åker som 

avses använd f6r genbanksändamål f6reslås ett 

anslag om 12.000 mark. 

Byrån f 6r turistärenden 

25 TURISMEN 

Turismens främjande (r). 

80.000 1.750.000) 

Då landskapsstyrelsen ansåg ett brett deltagande 

från åländskt håll i den s.k. Lahtismässan ange

läget har Alands handelskamrnare beviljats ett bi

drag som motsvarar 50 % av redovisade och godkända 

kostnader. Med beaktande av detta samt landskaps

styrelsens egna kostnader f6r deltagandet i mässan 

f6reslås ett tillägg under momentet om 80.000 mark. 

Milj6vårdsbyrån 

30. MILJÖVÅRDEN 

Utgifter f6r ersättning av älg- och rådjursskador (r). 

30.000 (250.000) 

F6reslås ett tillägg under momentet om 30.000 

mark f6r täckande av älg- och rådjursskador. 
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28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 

Allmänna byrån 

02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skär

gården (r). 

100.000 (3.700.000) 

1. Vägar och bankar ( - mark) 

Landskapsstyrelsen konstaterar på basen av utförd 

projektering att kostnaderna för Lappo-Torsholma 

projektet beri:iknas till ca 30.000.000mark, vari inte 

ingår kostnader för kabelfärja. Kostnaderna för 

hela avsnittet Torsholma-Härö beräknas till ca 

16.300.000 mark, medan kostnaden för vägen Tors

holma-Lilla Hummelholm uppgår till 4.900.000 mark 

~xklusive färjfäste och anslutningsväg). 

Landskapsstyrelscn anser att projektet inte kan 

förverkligas inom en överskådlig framtid, varför 

en lösning med ett färjfäste på Lilla Hummelholm 

bör undersökas närmare. 

Landskapsstyrelsen föreslår att alternativa lös

ningar innebärande att ett färjf äste placeras på 

södra eller västra Torsholma samtidigt utreds. 

2. Färjfästen och bryggor (100.000 mark) 

För byggande av dykdalber i Degerby anpassade 

till ersättningsfärjan för ms Grisslan föreslås 

ett anslag om 100.000 mark. 


