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LAf\DSKAPSSTYR 

till Landstinget 

första tillägg t 

för landskapet 

FRAMSTÄLLNING 

förslag till 

ordinarie årsstaten 

under år 1983. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens 
slag till första tilläggsbudget för år 1983. 

tällning med för-

I denna tilläggsbudget, som delvis kan ses som ett led i de sysselsätt

ningsfrämjande åtgärderna från landskapets sida, föreslås bl.a. 

- anslag för ombyggnad i Ålands turisthotell 

- tilläggsanslag för grundförbättringar och ombyggnader i Ålands lyceum 

- anslag för fortsatt ombyggnad av Ålands sjöfartsläroverks undervisnings-
lokali teter 

- anslag för ombyggnadsarbeten i Ålands yrkesskola 
- tilläggsanslag för produktionsstöd 

- tilläggsanslag för stöd till anläggande av f i ingsbrygga. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 2. l,000 mark och 

balanseras helt med anslag för skattefinansiell u J ing. 

I och med detta tillägg har under 1983 hittills s 353.767.008 

mark. 

Med hHnvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får land

skapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn, den 24 mars 1983 

L a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget måt antaga följande 

förslag till första tillägg till ordina

rie årsstaten för landskapet Åland under 

år 1983 samt bemyndiga landskapsstyrelsen 

att upptaga för budgeten förverkligande 

erforderliga lån. 

1 

Dan Eriksson 
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Avdelning 14. 

l~==f !~~~!~~!~~!~~Q~~I~~ ~=g~l=Q~Q 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 2.531,000 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 
utjämning 2,531.000 

Inkomsternas totalbelopp 

2,531.000 

Huvudtitel 23. 

23 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
==~====================================== 

08. ÅLAl\OS POLISDISTRIKT 

10. Lokalutgifter (f) 

09. MOTORFORDONSBYRÅN 

Allmänna byr&n 

23. Övergång till ADB-behandling (r) 

Byggnads- och brandskyddsbyrån 

21. FRÄMJAl\OE AV BOSTADSPRODUKTION 

30. Räntestöd för kommunernas jordinköpslån (f) 

23. ÄLAl\OS TURISTHOTELL 

74. Ombyggnad i fastigheten (r) 

ff~iQQQ 
----~--

20.000 

20.000 

75,000 

75.000 

130.000 

130,000 
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Huvudtitel 26. 

26i UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅOE 
==~=========================================== 

Allmänna byr&n och skolbyr&n 

03. ÅLAl\DS LYCEUM 

76. Grundförbättringar och ombyggnader (r) 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

74. Ombyggnad av undervisningslokaliteter (r) 

06. ÅLAl\DS SJÖMANSSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

Övriga löner och arvoden 

- skötsel och övervakning 
av sport- och simhall 

27. Elevernas kost, transport och 
logi ( f) 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

8 000 
18.000 

75. Ombyggnad för Ålands kurscentral (r) 

Museibyr8n 

31. ÅLANDS MUSEUM 

70.Anskaffning av inventarier och 
inredningar 

175,000 

175.000 

800.000 

800.000 

106.000 

18.000 

88.000 

140.000 

140.000 
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Huvudtitel 27. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
------------------------~------~----~-----------------------------------------------

Allmänna byrån 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJAl'DE 

49. Produktionsstöd (r) 

60. Ersättande av kreditförluster (r) 

Jordbruks byrån 

10. FRÄMJAf'.OE AV LANTBRUKET 

23. Utgifter för växtinspektionsverksamhet 

44. Främjande av jordbruket samt häst- och 
boskapsskötseln 

51. Landskapsunderstöd för 4H-verksamheten 

Fiskeribyrån 

20. FRÄMJAf'.OE AV FISKERINÄRINGEN 

21. Förbättrande av fiskeleder och fiske
hamnar (r) 

41. Räntestöd för fiskarlån (f) 

Utgifternas totalbelopp 

2.531.000 

600.000 

500,000 

100.000 

65.000 

10.000 

35.000 

20.000 

420.000 

400.000 

20.000 



23.08. 10 

23.09.23 

23.21. 30 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
Allmänna byrån 

08. ÅLAl'DS POLISDISTRIKT 
Lokalutgifter (f) 

20,000 (300.000) 

Av det föreslagna tilläggsanslaget avser 8.500 mark 

kostnader för upphyrning av utrymmen för lokalkansliet 

i Föglö medan 11.500 mark avser kostnader för upphyr
ning av tilläggsutrymmen i staden, för brottm&lsavdel

ningens och narkotikagruppens arbete. 

Behov av sistnämnda utrymmen kommer inte att finnas 

d& polishuset har uppförts. 

09. MOTORFORDONSBYRÅN 
Överg&ng till ADB-behandling (r) (Momentet nytt) 

75.000 ( - ) 

För färdigställande av 

av fordonsregistret 

grammering ~ch uppläggning 

mark. 

för och uppläggningen 

45.000 mark och samt för pro

av körkortsregistret 30.000 

Byggnads- och brandsk~ddsbyrån 

21, FRÄMJAl'DE AV BOSTADSPRODUKTION 

Räntestöd för kommunernas jordinköpslån (f) 

(27.000) 

Hänvisande till motiveri i 

sl&s att det sammanlagda beloppet under 

s ta hm före-

1983 och tidi-

gare beviljade räntestödskredi 

,000 mark, 

högst får uppgå 11 

Den utökade bevilln 

anslag. 



23. .74 

.03.76 

- 5 ~ 

23. ÅLAl\OS TURISTHOTELL 

(Momen nytt) 

130.000 ( ) 

För ombyggnad av casino-aulan 

130,000 mark, vilket avser 
lås ett anslag om 

. och den 

fasta inredningen, Kostnaderna inredningen 

föreslås belas sen hotell Arkipelag. 

Allmänna byrån 2ch skolb_yrån 

03. ÅLAl\OS LYCEUM 

175.000 

För att lösa 

i lyceifastigheten föreslås 

förs 

( .000) 

s 

följ 

- ändringsarbeten i tredje våningen och 

u 

nuvarande biologimuseet .000 
- ombyggnad av det utrymme som tidigare 

använts som undervisningskök till 
rum för båda skolorna 105.000 

Därtill föreslås med beaktande av faktorer som fram

kommit vid närmare planering och enligt direktionens 

prioritering att ytterligare arbeten, förutom de i 

ordinarie &rsstaten upptagna som punkt 1 och 2, borde 

utföras i gymnastiksalen detta &r 

- reparation av gymnastiksalens norra 
fasad 90. 

~ reparation av gymnast 

Däremot kan de 

s under 

tilläggsanslag 

unda 

mark. 

som ang 

3 och 4 anst& 

ti s 

s 

ts i ordinarie 

om .1 s 1 



26.04.74 

.06,01 

26.06. 27 

04. SJÖFARTSLÄROVERK 

800.000 ( ~ ) 

För fortsatt ombyggnad av sjö s 

ett anslag om 800. mark enl t fHljande 

- byggnads- och m&lningsarbeten 

- ventilations~ 

(Momen 

f öresl&s. 

400.000 

'150.000 

1 ,000 

20.000 
80.000 

800.000 
I det föreslagna anslaget ingår inte anskaffning och 

installation av den hiss för vilken byggnaden ~r för-

- projektering och planering 

- inventarier 

beredd, 

06. 

Avlöningar (f) 

18.000 (2.508.656} 

För skötsel och övervakning av sport- och simhallen 

föreslås ett anslag om 18.000 mark. 

Elevernas kost 1 transport och 109i (f) 

88.000 (1.000.000) 

Enligt den uppgörelse som skolans direktion träffat 

med Birka Line Ab om ersättning för den skadegörelse 

skolans elever gjort i det tidigare upphyrda 1 

natet erfordras ett tilläggsanslag om 88.000 mark. 

07. ÅLAl\OS YRKESSKOLA 

(Momentet nytt) 

1 .000 ( ~ ) 

För att möjliggöra t kurscen l. Slll t 

t s 

.000 mark av J.., 
~l 

u sn t rscen 

nytt) 



27.02.49 

~ 7 

Museibyrån 

31. ÅLAf\DS MUSEUM 

(90.000) 

Föreslås att anslaget även skulle få.användas för 
utbyte av museibyråns tjänstebil. 

27, NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
============================~~~===~======= 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJAl\DE 

Produktionsstöd (r) 

500,000 

Innevarande sysselsättning 

(3.000,000) 

junkturer ställer s la p& 
underlätta framförallt ungdomsarbetslöshe 

att 

livet står dock berett att genomföra nyinvesteringar 

som ger möjlighet till sysselsättning. 

För att i avsedd grad från landskapets sida kunna stöd-

ja dessa nyinvesteringar enligt förslaget till produktions

stödslag erfordras ett tillägg om 500.000 mark. 

Därjämte skulle landskapsstyrelsen ges befogenhet att 

under år 1983 få fatta förhandsbeslut om beviljande 

av stöd för utbetalningar under år 1984 till ett högsta 
belopp om 2.000,000 mark d.v.s. 1.000.000 mark u 

den i ordinarie årsstaten för år 1983 angivna bevi 

ningsful ten. 

100,000 (150.000) 

Då beloppet av t s 

jade landskapsgarantier och l&n bevilj på landskapets 

ansvar 1 s 11 t 

räk slag om 100.000 mark, 



27' 10,23 

.44 

. 10,51 

• 21 

10. AV LANTBRUKET 

( t) 

10,000 ·~ ) 

angående llämpning i 

t i rörande 

För utgifter i enlighet med 

landskapet Åland av vissa s 

växtskydd (ÅFS 19/82) föreslås ett anslag om 10.000 mark, 

,000 ( 145 '000) 

ng kunnat utföras i 

grad än berHknat föreslås fBr detta ~ndamål 

läggsanslag om 35.000 mark . 

20,000 ('l '000): 

t högre 

t till~ 

För att upprätthålla ut~kad verksamhet fijresl ett 

tilläggsanslag om 20.000 mark. 

FiskeribY:rån 

20. FRÄMJAf\OE AV FISKERINÄRINGEN 

fiskehamnar r 

400,000 ( 100.000) 

Som stöd för byggande av en f iskelandningsbrygga i 

Öra, Hammarland föreslås 400.000 mark, 

20.000 (220, 

Föreslås att nya räntestödslån anskaffningar en~ 

ligt 3 § LL om rän töd för fiskerinäringen skulle få 
godkännas yt igare 700,000 mark u i ordi e 

&rsstaten given bevillningsrätt om 1.000.000 mark, 

På grund härav 

20,000 mark, 

s ett till sans om 


