1989 - 1990 Ls. :Era.rost. nr. 47 - II tb 1996
LANDSKAPSSTYRELSENS.FRAMSTÄLLNING till Landstinget med förslag
till andra tillägg till ordinarie
årsstaten för landskapet Åland
under år 1990.
Till Landstinget överlämnas la.ndskapsstyrelsens framställning med
förslag till andra tillägg ti.11 ordinarie årsstaten för landskapet Åland· under år 1990.
Ålands centralsjukhus
Operationsenhetens och steriliseringens .utrynunep... pla11erades i
samband med att sjukhuset byggdef:i i början av 1950-:-talet och
förstorades i början av 1970-talet. Utrymmena är till följd av
den utökade operationsverksamheten och teknikens utveckling för
trånga och oändamålsenliga samtidigt' som kompetensen att·. utföra
komplicerade operationer loka:f t kontinuerligt stigit. Nya, större
och modernare. utrymmen erf ordr9-s därför och innebär att sjukhuset
även- kan utföra ett antal delvi$ .. nya operationer för vilka patient.er:na för närvarande remitteras till sjukhus på fastlandet.
Effektivare och skonsammare operationsmetoder medför även att
t.ex. i:nom ortopedins område kan allt fler i.synnerhet äldre
patienter opereras om även de yttre förutsättningarna för utförande ,av c;>perationerna är uppfyllda.
.
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Läkemedelscentralen har från .början arbetat.i för trånga lokaler.
Dessa planerades på 1970-taJet och uppfyller inte cie krav som
lagen ställer för dylika ut:ryromen och verksamhet.
På ini,tia.tiv av sjukhusstyrelsen och med kravspecifikation som
utarbe1;:~ts. viq sju~huset tills;att.e land:;;kapsstyre+f?en i april
1989 en arbetsgrupp för pl~pe!;ring av om- och tillbyggnad av operationsenheten. Samtidigt utsågs även .en motsva:i;ande grupp för
läkemedelscentralen. Arbetsgruppernas verksamh~t. hc?:r koordinerats och utgått från de av landskapsstyrelsen godkända kravspecifikationerna~ Planeringsarbetet har framskridit och landskapsstyrelsen kunde i mars detta år välja mellan tre föreslagna huvudalternativ för placering av ifr~gavarande prqjekt. Landskapsstyrelsen beslöt att det fortsc;ttta, planeringsarbetet skall ske
utgående.från det s.k. alternativ II A. Detta.alternativ innebär
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en byggnadskropp i två våningar med ~tt fö+;berett källarutrymme
och ~~d :Placering i -öst~~ästlig 'riktning m~d anslutning till
nuvarande operations_uti;ymmen, som bygges om. Projektets nyttoyta
är totalt 2.387 m2 varav de ombyggda ytorna inom nuvarande operationsenhet är ca 430 m2. Läkemedelscentralens och centralsteriliseringens utrymmen_ är _p.lacerade i tillbyggnadens första våning
och< operå.tionsenhetern;; verk_samhets- och kansliutrymmen
finns
i andra våningen. Operationssalarnas antal är 5 stycken med
placering ,_i norra de. len av ~illbyggnaden~. _ ..
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Proj~k~et har kostnadsb~räknats,till~ ca l~ miljo~~r mark.

Landskapsstyrelsen har för avsikt att föreslå anslag i årsstaterna för år 1991, huvuddelen, och år 1992.
..
~·:

Kommunernas sammanlagda andel i byggnadskostnac;ierna:uppgår till
c~ 30. % . a~ de totala kostnaderna
för projektet.
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För den f ort~atta projekteringen av operationsenheten ipklusive
lakemedelscentral
och centralsteriliser.l.ng
föreslås
under moment
. .
.
..
.
2s.10."is ett ansla9 om 750.000 mark. För ?-ndamålet, har tidigare
upptagits inall~s
800.000 mark .
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Föreliggande förslag till tilläggsbudget inrymmer även bl.a.
ti,lläggsanslag
för landskapsand_elar till . kommunerna för
'· ·:;·
sociala tjänster
;
:anslag
för
in_täkter och kostnader av :r.-örelseverksamhet vid
.
.
·· Aland.s hotell- och restaurangskola
anslag för reparation av säkerhetslager för tung-brännolja
tilläggsanslag för transportstöd.
i;·L..':: .~ ·:
'·'
._.
:'
.
tilläggsanslag för etablering av nya p);_antskolan
"'~illägg:sanslag för vägb~,~Jgnads- och. vägförbättringsarbeten i
skärgård.en
tilläggsanslag för rä~teutg:ifter
,
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- ·. Til'läggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 12.251.500 mark
och balanseras i huvudsak med anslag för skåttefinansiell utjämning. ··
I och med detta tillägg har hittills under år 1990 budgeterats
101~~&0.sbo mark .
.•
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Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får
landskapsstyrelsen vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga
följande förslag till andra
tillägg till ordinarie årsstaten
för landskapet Åland under år 1990.
Mariehamn den 12 september 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

----------------AvdE~lning

12.

12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

1. 331. 400

----------

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

12.22.

LALNDSKAPSSTYRELSEN

7.400

12.22.03.

Planeringsrådet och planeringsbyrån
1. Kommunernas andel i regionplanekostnaderna
7.400

7.400

12.25.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

765.000

Ålands centralsjukhus'inkomster

765.000

12.25.10.

11. Kommunernas andelar i kostnaderna för medicinsk rehabilitering
765.000
12.26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

310.000

12.26.11.

Ålands hotell- och restaurangskolas inkomster

300.000

1. Inkomst av rörelse
12.26.21.

300.000
10.000

Ålands museums inkomster
3. Donationer

10.000

12.28.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

249.000

12. 28. 01.

Hyror och diverse :inkomster

249.000

2

Avdelning 14
14.

10.920.100

FINANSIERINGS INKOMSTER
=================·=:::::;::==

-----------..--------

14. 01.

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER ·

10.920.100

14.01.03.

Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning

10.920.100

Inkomsternas totalbelopp
12 . 251. 500
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UT G I F T E R

-------------------..---------Huvudtitel 22
22.

LANDSKAPSSTYRELSEN

22.03.

PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN

22.03.20.

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

Resor (F)

11.500

----------11. 500
11.500

Huvudtitel 23
23.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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

90.000

---·------------------

23.01.

CENTRALFÖRVALTNING

15.000

23.01.20.

Resor (F)

15.000

Administrativa byrån
23.10.

UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET

23.10.22.

Utgifter för informat.ionsverksamhet

45.000
--45.000

Byggnads.- oc;:h. · br andskyddsbyrån

23.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

30.000

23.20.01.

Avlöningar (F)

30.000
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Huvudtitel 24
24.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
=============::;=======;:::=================

24~02.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN

130.000

24.02.61.

Stöd för elkraftsförsörjningen i
skärgården (R)

130.000

430.000

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

·..

24.03.
24.03.70.

·.,

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE
UTGIFTER

300.000

Anskaffning av invE:mtarier

300.000

(R)

Huvudtitel 25
25.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSAVDELNINGENS FÖRVALT-

------------------------------------------------------------. ------------------------4'.• 506. 000
NINGSOMRÄDE
---------.-..-----------------------

25.01.

CENTRALFÖRVALTNING

6.000

25.01.01.

Avlöningar (F)

6.000

Byrån för socialvårdsärenden
25.06.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

2.000.000

25.06.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för sociala tjänster (F)

2.000.000

25.06.31.

Landskapsandel till kommunerna och privata
samfund för anläggningskostnader för sociala
tjänster (R)

5

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden
2.500.000

25.10.

ÅLANDS CEN'l'RALSJUKHUS

25.10.26.

Medicinsk rehabilitering och hjälpmedel (F} 1.500.000

25.10.29.

övriga konsumtionsutgifter

25.10.75.

Om- och tillbyggnad av operationsenheten
.. ,

.250.000
,.·:·

750.000

Huvudtitel 26
26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMR.ÅDE

. .
.
____________
_
----------..--------·--------------. ---------.

--------------------·-----..---..--~-_...

'

.

639.000

-------

Allmänna byrån och skolbyrån
26.04.

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

15.000

26.04.19.

Annons- och tryckningskostnader (F}

15.000

26.05.

ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK

20.000

26.05.19.

Annons- och tryckningskostnader (F)

20.000

26 . 0 6 •

ÅLANDS SJÖMANSSKOL.A

30.000

26.06.23.

Driftskostnader för m.s. Utö

30.000

26.07.

ÅLANDS YRKESSKOLA

120.000

26.07.13.

Reparation och underhåll av byggnader och
gårdsplan

100.000

26.07.19.

Annons- och tryckningskostnader (F)

20.000

26. 09.

ÅLANDS .·HUSMODERSSKOLA

14.000

26.09.70.

Anskaffning av inventarier och maskiner

14.000
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26.11.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

430.000

26.11.10.

Lokalutgifter (F)

150.000

26.11.13.

Reparation och underhåll av byggnader och
'gårdsplan

26.11.23.

Rörelseverksamhet (F)

26.23.

GRUNDSKOLVÄSENDET

26.23.32.

Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R)

30.000
250.000

Museibyrån
26. 31.

ÅLANDS MUSEUM.

10.000

26.31.23

Utställning till Kurt Webers minne

10.000

Huvudtitel 27
27.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-------------------·-------------------------------------·--------------------

2.335.000

=:;:::r=========

Allmänna byrån
· 27.03.

ÖVRIGT UNDERSTÖf) TILL NÄRINGSLIVET

720.000

Reparation och underhåll av säkerhetslager

220.000

27.03.43.

Transportstöd (F)

500.000

27.04.

AVFALLSHANTERING

65.000

27.04.46.

Transportstöd för problemavfall

15.000

27.04.47.

Stödjande av Ålands Problemavfall. Ab (R)

50.000

27.03.14.
-

7

Jordbruksbyrån
27.10.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

70.000

27.10.50.

Landskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreningar

70.000

2 7 . 13 •

SKOLLÄGENHETEN . JOMALA GÅRD

50.000

27.13.74.

Byggnadsverksamhet

50.000

Skogsbruksbyrån
27.16.

PLANTSKOLORNA

1. 400. 000

27.16.76.

Etablering av nya plantskolan (R)

1. 400. 000

Fiskeribyrån
27.22.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

30.000

27.22.41.

Understöd för gårdsbrukets vattenvårdsåtgärder

30.000

Huvudtitel 28
28.

1.240.000

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-----------

------------------------------------Allmänna byrån

1.080.000

28.02.

VÄGAR

28.02.15.

Underhåll

28.02.70.

Anskaffning av inventarier och instrument

180.000

28.02.78.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i
skärgården (R)

550.000

av landsvägar och bygdevägar

(F)

350.000

8

28.03.

LEMSTRÖMS KANAL

160.000

28.03.13.

Reparation, underhåll och drift av byggnader
och anläggningar

160.000

'Huvudtitel 29-:
29.

FINANSIERINGSUTGIF'rER
----------------~----

---------

29.01.

UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN

3.000.000

29.01.21.

Ränteut~ifter

3.000.000

tF)

Utgifternas totalbelopp
',,'

3.000.000

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

12. 251. 500

-

12.

9

-

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

----.......
....
----------------------------------·-----------~

12.22.

LANDSKAPS STYRELSEN

12.22.03. Planeringsrådet och planering?byrån

1.

Kommunernas andel i regionplanekostnaderna

Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990

423.254,89

450.000

7.400

Kommunernas beräknade andel i tillägget under moment
22'~;03°~20

12.25.

0

SOCIAL- OCH·HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT'NINGSOMRÅDE

12.25.10. Ålands centralsjukhus' inkomster

11.

Kommunernas andelar i kostnaderna för medicinsk rehabilitering

Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990

505.954,49

1.240.000

765.000

Se moment 25.10.26. Kostnaderna för medicinsk rehabilitering debiteras kommunerna som nettoandelar vars storlek
beror på bärkraftsklassen.

12.26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.26.11. Ålands hotell- och restau~angskolas inkomster

1.

Inkomst av rörelse

Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
300.000

Undermomentet nytt.
Se moment 26.11.23.

12.26

10 -

12.26.21. Ålands museums inkomster
3.

Donationer

Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
10.000

Undermomentet nytt.
Se moment 26. 3L 23.

12.28.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.28.01. Hyror och diverse inkomster
Bokslut 1989
103.358,34

Budget 1990
90.000

Förslag 1990
249.000

I ersättning för skador på två stycken färjfästen erhålles
från försäkringsbolaget 249.440;40 matk. Pa grund härav
föreslås ett tillägg under detta moment om 249.000 mark.
Se även moment 28.02.78.

.

"·

....

1'4. 00

11 -

14.

FINANSIERINGSINKOMSTER

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

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

14. 01.

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell
utjämning
Budget 1990
574.656.900
tb 12.368.800

Bokslut 1989
439.000.000,00

Förslag 1990
10.920.100

Föreslås ett tilläggsanslag om 10.920.100 mark.

22.00
22.

12 LANDSKAPSSTYRELSEN

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

22.03.

PLANERINGSRÅDET OCH._

PLANERIN_GSBYRÅN,

22.03.20. Resor (F }
Bokslut 1989
2.993,10

Budget 1990
30.000

Förslag 1990
11.500

Centralförbundet för regionplanering håller rådplägningsdagar i Karis för svenskspråkiga förtroendevalda. Då detta
inte kunde förutses i budgetframställningen ochdå ett
åländskt deltagande bedöms som ändamålsenligt-. föreslås
ett tilläggsanslag om 11.500 markp varvid även beaktats
merkostnaderna för rådets studieresa till Norge.

13 23.

23.00

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVAL'l'NINGSOMRÄDE,

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

23. 01.

CENTRALFÖRVALTNING

23.01.20. Resor (F )
Bokslut 1989
52.828,42

Budget 1990
55.000

Förslag 1990
15.000

Främst för att möjliggöra en studieresa till U.S.A i syfte
att studera och utvärdera det sätt på vilket delstaten
Vermorit-har anpassat sin lagstiftnig för finansieringsförsäkrings- och därmed jämförbara näringsverksamhet till
den federala lagstiftningen föreslås ett tilläggsanslag om
15.000 mark.

23.10.

UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET

23.10.22. Utgifter för informationsverksamhet

Bokslut 1989
113.319,90

Budget 1990
95.000

Förslag 1990
45.000

För nytryck av publikationen "Åland kort och gott" för
att användas i en informationskampanj riktad tilil lärare
i svenska ocheventuellt även lärare i samhällskunskap i
finskspråkiga skolor i riket föreslås ett tilläggsanslag
om 45.000 mark.

23.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

23.20.01. Avlöningar (F )

Bokslut 1989
166.442,32

Budget 1990
200.000

Förslag 1990
30.000

Föreslås ett tilläggsanslag med 30.000 mk för att under
perioden september-december 1990 kunna hålla två extra
byggnadsarbetare anställda vid byråns arbetsverksamhet.
Behovet av mindre reparations- och renoveringsarbeten på
landskapets egna fastigheter är för närvarande så omfattande att en utökning av arbetsstyrkan är motiverad.

14 -

24.00

24.

__________ ______________ . ___________ _
-------------------------·------------

24.02.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN

FINANSAVDELNINGENS
,,,_

FÖRVAL~rNINGSOMRÅDE
,

24.02.61. Stöd för elkraftsförsörjningen i skärgården (R ) .·.
aok~lut

1989

Budget 1990
1.140.000

Förslag 1990
130.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 130.000 mark för att
möjliggöra att Ålands Elandelslag beviljas bidrag•i
enlighet med tidigare praxis för ledningsarbetena på
sträckan Bänö, Föglö • Sottunga ~tation.
~·

24.03.

ENLIGT FÖRVAL~INGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE
UTGIFTER

24.03.70. Anskaffning av inventarier (R )

Bokslut 1989
4;{)8 .137, 93

Budget 1990
700. 000

Förslag 1990
3.00. 000

I och med att nya kontorsutrymmen tagits i bruk på Strand. gat,an 25 (för Nordens institut m. f l. ) samtidigt som interna omflyttningar företagits i självstyredsegården har behovet att anskaffa nya inventarier överstigit det beräknade.
.
. ·.

Då samtidigt även behovet av persondatorer visat sig
stort, f .n. borde t.ex. projektet "Nätverk för rörlig
turism 0 göras ADB-baserat, föreslås under momentet ett
tillägg om 300.000 mark.

25.00

15 25.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT====================================.~:;::::;::====

NINGSOMRÅDE

-----------

25. 01.

CENTRALFÖRVALTNING

25. 01. 01. Avlöningar ( F

Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990

1.105.984,55

1.291.600

6.000

Då det visat sig svårt att rekrytera någon person till
den tillfälliga tjänsten som besiktningsveterinär föreslår
,l~hdskapsstyrelsen att anslag upptas för. avlönande av en
· biträdande landskapsveterinär. Anslag föreslås för avlöning enligt 80% av lön enligt löneklass A 24. Till 20%
av heltid skulle veterinären arbeta vid och avlönas av
det i landskapet verksamma fjäderfäslakteriet.
Då 60% av lönen belastas moment 25.20.01 upptas under
detta moment 20%, vilken del motsvaras av administrativa
arbetsuppgifter. Arrangemanget föreslås fr.o.m 1.11.1990.
Föreslås sålunda ett tilläggsanslag om 6.000 mark.

25.06.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

25.06.30. Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för sociala tjänster (F )
Bokslut 1989
30.886.418,00

Budget 1990

.Förslag 1990

36.000.000

2.000.000

Vid fastställande av de kommunala ver]$.samhetsplanerna
för social- och hälsovården under åren 1990 - 1994 kunde
landskapsstyrelsen konstatera att såväl kostnaderna för
som behoven inom den sociala sektorn vuxit betydligt
snabbare än vad som kunde.antas vid uppgörande av den
ordinarie budgeten.
För att kommunerna inte i klart oskälig grad utan landskapsandel måste bekosta den sociala servicens driftskostnader föreslås därför ett tilläggsanslag om 2.000.000
mark under momentet.
Det föreslagna tilläggsanslaget avses främst använt för
att höja den bidragsberättigande utgiftsnivån för sådana
kommuner som nu har den lägsta nivån räknat per invånare
samt för sådana kommuner som har särskilda utgifter på
grund av skärgårdsförhållanden och dylikt.

16 -

25.06

25.06.31. Landskapsandel till kommunerna och privata
samfund för anläggningskostnader för sociala
tjänster (R )
Bokslut 1989
1.364.940,00

Budget 1990
3.000.000

FÖ:t"slag 1990

budgetmotiveringen för år 1990 ingår en fullmakt för
landskapsstyrelsen att utge förhandsbesked om landskapsandelar för anläggningskostnader vid De gamlas hem så
att andelarna uppgår till totalt högst 10,5 miljoner mark.
Denna dimensionering baserade sig på tanken ätt projektet
i huvudsak borde innebära en grundrenovering.av den befintliga fastigheten. Det har emellertid visat sig att
kommunalförbundet, efter att ha hört medlemskommunerna,
anser att projektet även bör innefatta en betydande
tillbyggnad (ca 1.820 m2) av den gemensamma centralt
belägna institutionen.· GEmom detta kan platsaptalet där
hållas oförändrat. Mot bakgrund av detta föreslås att
landskapsstyrelsen skulle befullmäktigas att godkänna
···projektet som berättigande till landskapsandel utgående
från förbundets justerade kostnadskalkyl om 27.628.000
mark. Anslag för landskapsandelarna om totalt 15.748.000
mark skulle därvid upptas i· landskapets årsst;.ater under
-åren 1991 - 19930
I

25.10.

ÅLANDS CENTRALSJUKHUS

25.10.26. Medicinsk rehabilitering_ oq_h hjälpmedel (F )
Bokslut 1989
2.447.928,65

Budget 1990 .
2.430.000.

Förslag 1990 •.
.r.500.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 1.500.000 mark vilket
föranleds av att en större andel än beräknat hänför sig
till den medicinska rehabiliteringen och en mindre andel
än.beräknat till vård utom Åland, d.v.s till moment
25.10.27.
25.10.29. övriga konsumtionsutgifter
Bokslut 1989
. 2 • 0 2•0 . 78 3 ' 9 5 .

Budget 1990
2 • 0 2 o.• 0 0 0 .

Förslag 1990
250.000

· ·Till följd av större behov än beräknat av· att utannonsera
lediga tjänster, ökad upphyrning av bostäder för vikarier
samt högre ADB-kostnader än beräknat föreslås ett tillägg
om· 250.000 mark under momentet •.
25. 10. 75·. Om- och -tillbyggnad av Qperationsenheten
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
750.000

Momentet nytt.
För fortsatt projektering av en om- och tillbyggnad av
operationsenheten samt centralsterilisering och läke-

17 medelscentral föreslås 750.000 mark.
Se även allmänna motiveringen.

25.10
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26.04.

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

26.04.19. Annons- och tryckningskostnader (F )
Bokslut 1989
10.255,44

Budget 1990
30.000

Förslag 1990
15.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 15.000 mark p.g.a större
behov av annonsering än beräknat.

26.05.

ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK

26.05.19. Annons- och tryckningskostnader (F )
Bokslut 1989
57.930,00

Förslag 1990
20.000

Budget 1990
55.000

På grund av större behov än beräknat av annonsering om
lediga tjänster och lediga studieplatser erfordras under
momentet ett tillägg om 20.000 mark.

26.06.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

26.06.23. Driftskostnader för m.s. Utö
Bokslut 1989

Förslag 1990
30.000

Budget 1990
395.000

Pi grund av högre lönekostnader än beräknat föreslås ett
tilläggsanslag om 30.000 mark.

26.06.27. Elevernas transport och
Bokslut 1989
329.904,65

~ogi

Budget 1990
350.000

(F
Förslag 1990
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26.07.

26.07

ÅLANDS YRKESSKOLA

26.07.13. Reparation och underhåll av byggnader och
g!rdsplan
Bokslut 1989
151.172,37

Budget 1990
140.000

Förslag 1990
100.000

För reparation av vattenläckage på värmeväxlarna för
uppvärmning av huvudbyggnaden och verkstadsf lygeln samt
köksf lygeln samt för reparation av ett läckan~e
värmeledningsrör föreslås totalt 100.000 mark.
26.07.19. Annons- och tryckningskostnader (F )
Bokslut 1989
40.918,10

Budget 1990
28.000

Förslag 1990
20.000

Då ovanligt många lärare beviljats tjänstledigh~t eller
slutat har behovet av annonsering varit större än beräknat
varför under momentet föreslås ett tillägg om 20.000 mark.
Genom tillägget möjliggörs även en viss utökning av
informationen om skolans verksamhet.

26.09.

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA ·

26.09.70. Anskaffning av inventarier och maskiner
Bokslut 1989
14.985,45

Budget 1990
15.000

Förslag 1990
14.000

För att möjliggöra utbyte av en trasig åkbar gräsklippare
föreslås ett anslag om 14.000 mark.

26.11.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

26.11.10. Lokalutgifter (F )
Bokslut 1989
577.364,09

Budget 1990
273.000

Förslag 1990
150.000

Då kostnaderna för elström stigit till betydligt högre belopp än beräknat föreslås ett tilläggsanslag om 150.000
mark. Den höga kostnaden föranleds av att nästan alla
köksmaskiner är snabba storköksapparater med höga ef f ekter vilket leder till stora momentana effektuttag.

26.11

20 -

26.11.13. Reparation och underhåll av byggnader och
gårdsplan
·
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990

20.000

30.000

För anskaffande och montage av portar till det öppna utrymmet i skolans södra del föreslås ett anslag om 30.000
mark som tillägg under momentet. Genom den planerade åtgärden kan utrymmet användas som förrådsutrymme.
26.11.23. Rörelseverksamhet (F
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
250.000

Momentet nytt.
För att totalt sett kunna tillhandahålla eleverna i läroplanen föreskriven arbetspraktik föreslås att skolan inom
ramen.för undervisningen bedriver förplägningsrörelse i
liten skala i,övningsrestaurangen.
För täckande av driftskostnaderna föreslås ett anslag om
250.000 marki varav ca 170.000 mark avser kdstnader för
råvaror och drycker och resterande övriga kostnader som
direkt hänför sig till rörelsen.
Den beräknade inkomsten av rörelsen föreslås upptagen
under undermoment 12. 26 .11.1.

26.23.

GRUNDSKOLVÄSENDET

26.23~32.

Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R )
Bokslut 1989

Budget 1990

230.575,08

700.000

Förslag 1990

Föreslås att landskapsstyrelsens fullmakt att godkänna nya
byggnadsprogram utökas så att landskapsandelarna för de
under år 1990 godkända projekten f.§.r uppgå till högst 7,6
miljoner mark i stället för i grundbudgeten 6,5 miljoner
mark.

21 -

26.31.

26.31

ÅLANDS MUSEUM

26.31.23. Utställning till Kurt Webers minne
Bokslut 1989

Budget 1990

Förslag 1990
10.000

Momentet nytt.
En privatperson önskar donera 10.000 mark för en utställning benämnd "Till Kurt Webers minnen. Utställningen avses uppmärksamma den "ouptäckta konsten på Åland". Motsvarande inkomst föreslås under undermoment 12. 26. 21. 3.

27.00
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27.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVA:LTNINGSOMRÄDE
,....

27.03.

ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET

27.03.14. Reparation och underhåll av säkerhetslager
Bokslut 1989
Momentet

Budget 1990

Förslag 1990
220.000

nytt~

Föreslås ett anslag om 220.000 mark vilket avses täcka
kostnaderna för
- att borra och injektera tätningsmassa i berget runt
oljecisternen invid Ålands Kraftverksaktiebolag och
därigenom förhindra att ytvatten rinner ner på oljecisternen med risk för korrosion.
att sänka sandnivån vid oljecisternens bottensarg.
att inköpa och montera hängrännor och avloppsrör
för takvatten.
27.03.43. Transportstöd (F
Bokslut 1989
3.200.000,00

Budget 1990
3.500.000

Förslag 1990
500.000

På grund av en kraftigare ökning än beräknat av
produktionen inom livsmedelsindustrin samt av hanteringen
av lök och grönsaker föreslås under momentet ett tillägg
om 500.000 mark.

27.04.

AVFALLSHANTERING

27.04.46. Transportstöd för problemavfall
Bokslut 1989
20.000,00

Budget 1990
25.000

Förslag 1990
15.000

På grund av större transporterade mänger än beräknat
föreslås ett tilläggsanslag om 15.000 mark.
27.04.47. Stödjande av Ålands Problemavfall Ab (R
Bokslut 1989
110.000,00

Budget 1990
130.000

Föreslås ytterligare 50.000 mark.

Förslag 1990
50.000
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27.10.

27.10

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

27.10.50. Landskapsunderstöd till
föreningar
Bokslut 1989
255.000,00

kreatursförädlings~

Budget 1990
255.000

Förslag 1990
70.000

Föreslås att Ålands Kontrollförening beviljas ett
tilläggsbidrag om 70.000 mark för år 1990.
Landskapsstyrelsen konstaterar att det bör klargöras hur
kontrollföreningarnas verksamhet skall skötas i fortsättningen.

27.13.

SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅJID

27.13.74. Byggnadsverksamhet
Bokslut 1989

Budget 1990
210.000

Förslag 1990
50.000

Då det visat sig att kostnaderna för den planerade

redskapshallen stiger till ca 260.000 mark och därmed
överstiger de tidigare beräknade föreslås ett
tilläggsanslag om 50.000 mark.

27.16.

PLANTSKOLORNA

27.16.76. Etablering av nya plantskolan (R_L
Bokslut 1989
48.921,80

Budget 1990
1.150.000

Förslag 1990
1. 400. 000

Kostnaderna för uppförande av en byggnad med social- och
kontorsutry1nmen om 163 m2 och en arbets- och maski.nhall,
inklusive en i detta skede oisolerad kylhall totalt 504 m2
samt ett garage inklusive ett pumphus totalt 165 m2 beräknas till 2.940.000 mark mot under år 1989 och 1990 budaeterade 1.540.000 mark. Med anledning härav föreslås ett
tillägg under momentet om 1.400.000 mark.
Av kostnadsökningen föranleds ca hälften av oförutsedda
kostnader och förändringar av projektet och ca hälften
av stegrade byggnadskostnader.

27.22

27.22.

24 -

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VA'l~TENVÄRD

27.22.41. Understöd för gårdsbrukets
der
Bokslut 1989

vatten~årdsåtgär

Budget 1990

Förslag 1990

50.000

30.000

På grund av större antal ansökningar än beräknat föreslås
ett tilläggsanslag om 30.000 mark.

25 28.
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28.02.

VÄGAR

28.00

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

28.02.15. Underhåll av landsvägar och bygdevägar (F )
Bokslut 1989
15.342.495,95

Budget 1990
15.850.000

Förslag 1990
350.000

För att möjliggöra ett utvidgat program för omläggning av
utslitna beläggningar förc~slås ett tilläggsanslag om
350.000 mark.
28.02.70. Anskaffning av inventarier och instrument
Bokslut 1989
19.032,00

Budget 1990
100.000

Förslag 1990
180.000

I årsstaten för år 1989 upptogs under momentet ett anslag
om 200.000 mark i huvudsak avsett för anskaffande av utrustning och program för upprättande av ett datoriserat
vägregister. De behövliga förberedelserna kunde emellertid
slutföras först vid årskif tet 1989 - 90 samtidigt som de
resterande beloppet om drygt 180.000 mark inte upptogs som
utgiftsrest.
Med beaktande av ovanstående föreslås att för ändamålet
ånyo upptas 180.000 mark, vilket belopp motsvarar det som
under momentet antecknats som besparing i bokslutet för år
1989.
28.02.78. Vägbyc;gnads- och vägförbättringsarbeten i
skärgarden (R )
Bokslut 1989
539.154,64

Budget 1990
4.500.000

Förslag 1990
550.000

Två trädykdalber, vid färjfästena i Jurmo och Torsholma,
har förstörts genom påkörning av färja. Kostnaderna för
återuppbyggnaderna beräknas till 170.000 mark per styck.
I försäkringsersättning erhålles 249.440 mark, vilket
belopp upptas under moment 12.28.01.
För att möjliggöra att den nya färjan angör färjfästet i
Torsholma med aktern före, vilket är påkallat då Torsholma
är ändhamn, erfordras förbättringar av brygga och landklaff. Kostnaderna beräknas till 210.000 mark. Totalt
föreslås sålunda undermomentet 550.000 mark.

28. 03
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28.03.

LEMSTRÖMS KANAL

28. 03 .13. Reparation, underhåll och drift 9.:Y.J:~Y.9'..9:!1~
och anläggningar
Bokslut 1989

Budget 1990

60.000,00

62.000

För reparation av ett pi vålager
160~000 mark.

Förslag 1990 ·
160.000

erfordras

~tt
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29.00

29.

FINANSIERINGSUTGIFTER

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

29.01.

UTGIFTER FÖR FINANSIERINGSLÅN

29.01.21. Ränteutgifter

(F )

Bokslut 1989 Budget 1990
400.000
428.538,89
1. 600. 000
tb

Förslag 1990
3.000.000

Föreslås ett ytterligare tilläggsanslag om 3.000.000 mark
då landskapet tvingats uppta likviditetslån i betydligt
högre utsträckning än beräknat eftersom de skattef inansiella förskotten varit underdimensionerade.

