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ALLMÄ!~ MOTIVERING

Till lagtinget överlämnas lands~apsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg
till budgeten för landskapet Åland under år 1995.

Konjunkturläget
Den ekonomiska situationen i de industrialiserade västländerna ser ljusare ut än på flera
år. I OECD-länderna har återhämtningen till och med gått snabbare än väntat. Den
ökade orderingången i exportindustrin svängde konjunkturläget i de nordiska länderna,
men för 1995 väntas privatkonsumtionen bli tillväxtfaktorn. Trots den höga tillväxten
har arbetslösheten minskat endast marginellt jämfört med 1993, men under 1995 väntas
arbetsplatserna öka bl a inom tillverkningsindustrin.
Också för Ålands del är arbetslösheten hög, men fler lediga platser anmäls till arbetsförmedlingen. I början av mars uppgick den öppna arbetslösheten till 7,8 procent
jämfört med 8,5 procent vid samma tidpunkt i fjol. Arbetslösheten bland ungdomar
sjönk något från januari 1994 till januari 1995. Åland är starkt beroende av konjunkturläget i de närbelägna områdena och befolkningsrörelsen varierar mycket beroende
på svängningarna i ekonomin. För 1994 visar preliminär befolkningsstatistik en nettoinflyttl)ing främst från Finland och utomnordiska länder.
För jordbrukarna är framtiden oviss innan effekterna av EU-medlemskapet blir klara.
Det kan ~li aktuellt att ändra produktionsinriktning, men eftersom trädestvånget har
lättat för en del odlare innebär det större odlingsmöjligheter. Odlarna har haft god
avsättning för sina produk1:er i vinter trots strängare kvalitetskrav, en del har även gått
på export. Årsskiftet 1994/95 får odlarna kompensation för vissa av de varor de har i
lager för att motverka de sänkta priserna. Virkespriserna har stigit i vinter och även till
hösten väntas en ökning, vilket innebär att avverkningsvolymen beräknas öka under
1995. Den svaga kronkursen inverkar dock negativt eftersom all massaved säljs till
Sverige. För fiskarna har vintern varit ojämn. EU-medlemskapet innebar att subventionerna föll bort och tillsammans med mervärdesskattereformen medförde det lägre
priser. För de kvoterade fiskarterna har EU-medlemskapet även medfört mer byråkrati.
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Sysselsättningsläget inom industrin är stabilt trots hård konkurrens och låg kronkurs.
De omkringliggande regionernas konjunkturuppgång inverkar positivt på exportindustrin, framför allt inom mekaniksidan där man har gjort vissa investeringar. Skattegränsen har dock medfört vissa byråkratiska problem. Inom byggbranschen fortsätter
den låga aktiviteten och ingen förbättring väntas. Läget för handeln är dystert och vissa
permitteringar har gjorts under vintern. En ökad marknadsföring av Åland österut
skulle förbättra läget inför sommarsäsongen.
Finlands export- och importökning gynnar den åländska fraktsjöfarten . medan
fraktläget för den internationella tanksjöfarten är dåligt ävensom för kylfärtygen.
Trafiken på Tallinn, med ökad försäljningsvolym och avvecklandet av 24-timmars
regeln har inneburit en uppgång för berörda passagerarfärjor, medan resandet mellan
Finland och Sverige är lågt.
Inom turistsektorn har hotellen upplevt en katastrofal vinter. Antalet övernattningar är
40 procent mindre denna vinter än motsvarande ,tid i fjol. Fr o m april väntas en liten
ljusning beroende på planerade påskaktiviteter och en större bokning för slutet av april.
Stugbokningarna är jämförbara med föregående år. Både camping- och gästharnnsägarna har satsat på mer marknadsföring och samarbetar sinsemellan. Under
vintern minskade det totala inresandet med 18 procent, men den ökade färjkapaciteten
till sommaren väntas vända utvecklingen. Även omläggningen av Silja Lines natturer
till dagturer bedöms inverka positivt på inresandet.

Landskapets ekonomiska situation och t~lläggsbudgetens inriktning
Föreliggande tilläggsbudgetförslag balanseras på inkomstsidan av en inkomst om
30.878.000 mark av upplåning. Eftersom landskapets likvida situation beräknas vara
tillfredställande torde i praktiken inte någon upplåning behöva verkställas under år
1995 .. I föreliggande förslag till tilläggsbudget har ett belopp om drygt 5 miljoner mark
intagits på inkomstsidan som överskott från tidigare år trots att budgetupplåningen från
därtill senare under
år .1993
eliminerats i bokslutet för år 1994. På inkomstssidan . kan
.
.
år 1995 tillkomma en justering av det budgeterade beloppet för skattegottgörelse för år
1993. Beslut i ärendet har ännu inte fattats av Ålandsdelegationen men justeringen kan
komma att vara i storleksordningen 15 miljoner mark. Avräkningen för år 1994 har
inte heller v~rkställts men avräkningsbeloppet torde kunna överstiga förskottet med mer
än 10 miljoner mark.
På utgiftssidan har i föreliggande tilläggsbudget inte beaktats tillägg för avlöningsutgifter eftersom tjänstekollektivavtalsförhandlingarna ännu pågår. Med beaktande av den
allmänna linjen på arbetsmarknaden kan antas att tilläggsutgifter i förhållande till
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budgeten inte kan undvikas eftersom någon justeringsmån inte reserverades i grundbudgeten. Även inom de kollektivavtal som styr löneutgifterna inom färjhållningen är
justeringar troliga som tillsammans med andra faktorer gör att en tilläggsbudgetering
kan bli nödvändig i ett senare skede. I sammanhanget kan nämnas att det är landskapsstyrelsens åsikt att den utjämning av löneskillnaderna inom Ålands hälso- och sjuk-vård
som enligt en överenskommelse med facken skall genomföras fr.o.m. 1.12.1994,
1.10.1995 dch 1.10.1996 verkställes så att skillnaderna i sin helhet utjämnas räknat
från den 1. 10 .1995.
Då ändå ett visst ekonomiskt utrymme för och konjunkturmässigt behov av expansiva
åtgärder kan anses finnas har landskapsstyrelsen i föreliggande förslag dels intagit
anslag för åtgärder för :näringslivet som harmoniserar med det till lagtinget överlämnade näringslivspolitiska programmet och dels anslag för satsningar inom undervisningsväsendet som avser höja undervisningens kvalitet. I förslaget ingår även anslag
som bedöms som nödvändiga för anpassningen till EU-medlemskapet. Det råder
fortfarande, en viss oklarhet om hur snabbt behandlingen av de olika EU-målprogrammen kommer att fmiskrida och hur stor del av de i budgeten för 1995 upptagna
stöden' från EU som de facto kan verkställas under året. Då inverkan på budgeten berör
såväl inkomst- som utgiftssidan har ingen detaljbedömning ansetts nödvändig och därför
föreslås ingen justering ännu i denna tilläggsbudget trots att en viss sänkning av den
budgeterade omslutningen inte kan uteslutas.

Tilfäggsbudgeten i huvudpunkter
I tilläggsbudgeten föreslås bland annat
anslag för EU-specialrådgivare i Bryssel
anslag för främjande av kommersiell radioverksamhet
anslag för specialåtgärder för bostadslånetagare med ekonomiska svårigheter
anslag för lån för utbyggnad av golfbanan vid Kastelholm
tilläggsanslag för byggnadsinvesteringar vid ÅHS för tillbyggnad av Gullåsen för
rehabiliteringens behov
anslag för uppgradering av maskinrumssimulatorn
tilläggsanslag för förbättring av datakommunikationen
anslag för projektering av en tillbyggnad av lyceifastigheten för Ålands handelsläroverks behov
anslag för ombyggnad av gamla brandstationen till musikinstitut
anslag för anläggande av besökarcentrum vid Bomarsunds fornminnesområde
tilläggsanslag för näringsstöd och stödjande av småföretagarverksarnheten för att
möjliggöra s.k. anpassningsstöd
anslag för ett sysselsättningslån till Alandia Yards
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tilläggsanslag för lantbrukets räntestödslån
tilläggsanslag för turismens främjande
anslag för ersättande av sälskador
tilläggsanslag för vägbyggnadsarbeten.
Tilläggsbudgeten finansieras främst genom ovan avsedda budgetupplåning samt
en förhöjning av den del av postens förväntade avkastning för år 1995 som skall
överföras till budgeten
en förhöjning av förskottet för år 1995
överskott från tidigare år
Tillägget balanserar på ett netto om 48. 93 3. 000 mark.
I och med tillägget har hittills under år 1995 budgeterats 993.918.000 mark.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen
vördsamt föreslå
att Lagtinget antar följande förslag till första. tillägg till budgeten
för år

1995 . samt bemyndigar

landskapsstyrelsen att uppta för
förverkligandet erforderliga lån.

Marieharnn den 31 mars 1995

Lantråd

Ragnar Erlandsson

Finanschef

Dan E Eriksson

INKOMSTER

Avdelning

12

12.

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

12.23.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.23.03.

Posten på Åland

3.840.000

4.000.000

1. Postens inkomster

4.000.000

2. Postens utgifter

12.23.23.

Inkomst av elinspektionsverksamhet

12.25.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12. 25 .12.

Ålands hälso- och sjukvårds inkomster

30.000

- 300.000
- 300.000

1. Driftsinkomster

12.26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40.000

12.26.20.

Inkomster från högskoleundervisningen

40.000

12.27.

NÄRlNGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.27 .10.

Jordbruksbyråns inkomster

_J0.000
70.000

Avdelning

14

14.

FINANSIERINGS!NKOMSTER

45.093.000

14.01.

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

45.093.000

14. 01. 04.

Avrälmingsbelopp

14.01.06.

Finansieringslån

14.01.07.

Kormnunemas deltagande i hälso- och sjukvården

1.450.000

14.01.11.

Föregående års överskott

5.765.000

Inkomsternas totalbelopp

7.000.000
30.878.000

48.933.000
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UTGIFTER

Huvudtitel

22

22.

LANDSKAPSSTYRELSEN

22.02.

LAGBEREDNINGEN

20.000

22.02.29.

Övriga konsumtionsutgifter (F)

20.000

22.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

22.05.08.

Kommitteer och sakkunniga (F)

22.05.25.

Gränsregionalt samarbete

425.000

- 405.00Q
30.000
375.000

J-Iuvudtitel

23

23.

KANSLIA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE

812.000

23.01.

CENTRALFÖRVALTNING

500.000

23.01.22.

Kostnader för EU-specialrådgivare

470.000

23. 01.29.

Övriga konsumtionsutgifter (F)

23 .03.

POSTEN PÅ ÅLAND

23.03.21.

Postens utgifter (F)

23.07.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

23.07.22.

Hyresandel i radiolokaliteter

23.07.40.

Främjande av kommersiell radioverksamhet

23.21.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

23.21.64.

Understöd och specialåtgärder gällande låntagare
med ekonomiska svårigheter (R)

23.21. 83.

Bostadslån (R)

30.000

152.000

2.000
150.000
·-----

600.000
- 600.000
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23.25.

BRAND- OCH Ri\DDNINGSVÄSENDET

23.25.23.

Kostnader för upprätthållande av elsäkerhet (F)

23.25.29.

Utgifter för brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskydd (F)

Huvudtitel

160.000

30.000
130.000

24

24.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24.03.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE
UTGIFTER

600.000

24.03.70.

Anskaffning av inventarier (R)

600.000

24.05.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN

3.500.00Q

24.05.86.

Lån för sysselsättnlngsskapande projekt (R)

3.500.000

24.10.

PENNINGAUTOMATMEDEL

24.10.51.

Projek'tbidrag ur penningautomatmedel

Huvudtitel

25.

4.100.000

25

SOCJAL- OCH HÄLSOV ÅRDSAVDELNINGENS FÖR7.800.000

VALTNINGSOl\'IRÅDE

25 .12.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

25 .12. 74.

Byggnadsinvesteringar (R)

_:;_,. 800. 000
7.800.000

Huvudtitel

26

26.

UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

6.716.000

26.04.

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

-- 550 ,.Q_Q.Q

26.04.01.

Avlöningar (F)

300.000
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26.04.29.

Övriga konsumtionsutgifter (F)

250.000

26.05.

ALANDS TEKNISKA LÄROVERK

26. 05. 22.

Driftskostnader för teknologicentmm (F)

800. 000

26.05. 71.

Utrustning för simulering och informationsteknologi (R)

600.000

26.07.

ÅLANDS YRKESSKOLA

400.000

26.07.29.

Öv1iga konsumtionsutgifter (F)

400.000

26.17.

ÅLAi.1\lDS HANDELSLÄROVERK

1.300.000

26 .17. 75.

Om- och tillbyggnad för Ålands handelsläroverk (R)

1. 300. 000

26.18.

ÅLANDS KURSINSTITUT

26.18.25.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (F)

500.000

26.19.

YRKESKURSER OCH ÖVRlGA UTGIFTER FÖR UTBILDNINGEN

150.000

26 .19. 20.

Utvecklande av utbildningen på Åland

150. 000

26.20.

ÅLANDS HÖGSKOLA

40.000

26.20.22.

Avgiftsbelagd service (F)

40.000

26.21.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

26.21.76.

Ombyggnad av brandstation till musikinstitut (R)

26.31.

ÅLANDS MUSEUM

37.000

26.31.01.

Avlöningar (F)

37.000

26.33.

KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE

193.000

26.33.29.

Övriga konsumtionsutgifter (F)

193.000

1.400.000

-2Q_O.OOO

___200.000

900.000
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26.34.

BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE

26.34.74.

Anläggande av besökarcentrum (R)

26.36.

ARKEOLOGISK VERKSAMHET

26.36.01.

Avlöningar (F)

74.000

26.36.29.

Övriga konsumtionsutgifter (F)

12.000

26.37.

ETNOLOGISK VERKSAMHET

26.37 .50.

Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

26.40.

BIBLIOTEKS VERKSAMHETEN

60.000

26.40.50.

Understöd åt författare och översättare (RF)

60.000

Huvudtitel

1.000.000

100.000

27
24.480.000

27.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRV ALTNlNGSOMRÅDE

27 .01.

CENTRALFÖRV ALTNING

500.000

27.01.01.

Avlöningar (F)

210.000

27.01.20.

Resor (F)

100.000

27. 01. 29.

Övriga konsumtionsutgifter (F)

190.000

27.02.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

27 .02.40.

Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföretag,

20.450.000

marknadsföring, exportfrämjande och övriga näringslivsfrämjande åtgärder

600.000

27. 02 .43.

Landskapsunderstöd för utvecklande av näringsverksamheten

100.000

2 7. 02 .48.

Räntestöd för Kera Ab: s lån till åländska företag

150.000

27.02.49.

Näringsstöd och stödjande av småföretagarverksamhet (R)

27 .02.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

500.000

27 .02.62.

Understöd för produkt- och teknologiutveckling

350.000

3.000.000
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27. 02. 85.

Produktutvecklingslån (R)

27. 02. 87.

Sysselsättningslån

27.03.

ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET

500.000

27.03.40.

Understöd för försöksverksamhet i energihushållningssyfte (R)

500.000

27. 03. 46.

Finansieringsstöd för detalj handeln i glesbygder

27.07..

YRKESVÄGLEDNINGEN

10.000

27. 07. 29.

Övriga konsumtionsutgifter (F)

10.000

27.10.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET.

27 .10 .46.

Stöd för Ålands landsbygdscentrum

230.000

27.ll.

ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET

400.000

27 .11.43.

Utgifter för lantbmkets räntestödslån (F)

400.000

27.20. ·

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN'

290.000

27.20.21.

Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R)

27.20.45.

Ersättande av sälskador

200.000

27.21.

GUTTORP FISKODLINGSANSTALT

500.000

27.21.71

Utökning av odlingskapaciteten (R)

500.000

27.25.

TURISMEN

27.25.40.

Turismens främjande (R)

27.30.

MILJÖVÅRDEN

27.30.13.

Reparation och underhåll av byggnader och redskap

27.30.21.

Miljöundersökningar och utredningar

250.000
15.500.000

_JJQ,_QOO

90.000

_.lA.illlQQQ
1.400.000

200.000
30.000
170.000
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}Iuvudtitel

28

28.

TRAFIKAVDELNINGENS, FÖRVALTNINGSOMRÅDE

4.600.000

28.02.

VÄGAR

3.200.00Q

28.02.18.

Drift och underhåll av allmänna vägnätet, hamnar och byggnader

28.02.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

2.500.000

28.04.

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

1.400.000

28.04.20.

M/S Skiftets driftskostnader (F)

28.04.21.

Fä1jhållningen (F)

Utgifternas totalbelopp

700.000

170.000
1.230.000

48.933.000
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INKOIVISTER
12.

INKOlVISTER AV BLANDAD NATUR

12.23.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.23.03.

Posten på Åland
1. Postens inkomster
Bokslut 1994

Budget 1995

46.268.205,32

42.500.000

Förslag

2. Postens utgifter
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

- 42.268.205,32

- 37.500.000

4.000.000

Landskapsstyrelsen har nyligen fastställt bokslutet för Posten på Åland
1994 vari vinsten uppgår till 15.268.465 mark, i förhållande till det
uppställda resultatmålet om 9, 1 miljoner mark.
Resultatet har disponerats så att 4.000.000 mark i enlighet med tidigare
budgetbeslut överförs som inkomst till landskapet, 5.500.000 mark
överförs till Postens grundkapital medan som annat eget kapital kvarlämnas 5.768.465 mark.
Eftersom affärsverkets kapitalbas därmed är god och tillräcklig för
nuvarande behov föreslår landskapsstyrelsen att resultatmålet för år 1995,
9.500.000 mark, 9.000.000 mark skulle redovisas till landskapets budget.
Med anledning härav föreslås anslaget under momentet sänkt med
4.000.000 mark till 33.500.000 mark.

12.23.23.

Inkomst av

el~tionsverksamhet

Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

115.877 ,61

93.000

30.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 30.000 mark för beräknade
inkomster av besiktningsavgifter för centralantennanläggningar i enlighet
med avtal av den 3 november 1994 mellan Yleisradio Ab och Ålands
landskapsstyrelse.

Se även moment 23.25.23.
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SOCIAL~

12.25.

OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS
NINGSOMRÅDE

12.25.12.

Ålands hälso- och sjukvårds inkomster

:FÖRVALT-

1. Driftsinkomster
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

29.632.877,68

24.300.000

- 300.000

Landskapsstyrelsen har för avsikt att justera de patientavgifter Ålands
hälso- och sjukvård tillämpar så att vissa olägenheter som framkommit i
undersök..n.ingar som landskapsstyrelsen och myndigheten låtit göra
avhjälps. Eftersom den planerade åtgärden beräknas sänka driftsinkomsterna föreslås anslaget under momentet sänkt med 300. 000 mark
detta år.

12.26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE

12.26.20.

Iukomster från högskoleundervisningen

Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

745.115, 71

340.000

40.000

Se moment 26. 20. 22.

12.27.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.27.10.

Jordbruksbyr;\ns inkomster

Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

611.994,15

530.000

70.000

Under momentet föreslås ett tillägg om 70.000 mark för beräknade
inkomster av kartläggnings- och mätningsuppgifter för lantbrnkarna i
samband med stödansökningar i anledning av EU-medlemskapet.
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14.

FINANSIERINGSINKOMSTER

14.01.

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIBRINGSINKOMSTER

14.01.04.

Avräkningsbelopp
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

571.011.512,30

605. 000. 000

7.000.000

Ålandsdelegationen har med beaktande av den godkända statsbudgeten för
år 1995 fastställt ett tillägg om 7.000.000 mark till det för år 1995
tidigare fastställda förskottet.

14.01.06.

Finansieringslån
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

5.758.000

30.878.000

För balansering av föreliggande tilläggsbudgetförslag föreslås upptagande
·
av ett anslag om 30.878.000 mark som inkomst av upplåning.

14.01.07.

Kommunernas deltagande i hälso- och sjukvården
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

53.803.480,00

53.000.000

1.450.000

Med beaktande av att kommunernas sammanlagda skattören år 1993
överstiger det i budgetförslaget beräknade föreslås inkomsten under
momentet höjd med 1.450.000 mark.

14.01.U.

Föregående års överskott
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

5.765.000
Momentet nytt.
Föreslås att överskottet i bokslutet för år 1994 om 5. 765. 000 mark
upptas som inkomst under momentet.
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UTGIFTER
22.

LANDSKAPSSTYRELSEN

22.02.

LAGBEREDNINGEN

22.02.29.

Övriga kqnsumtionsutgifter_Jfil
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

139.779,43

140.000

20.000

Under momentet erfordras ett tillägg om 20.000 mark för att täcka ökade
resekostnader, främst i anledn'ing av EU-medlemskapet.

22.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

22.05.08.

Kommittee.r och sakkunniga (F)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

220.000,00

220.000

30.000

Främst för täckande av kostnaderna för landskapets representant i EU: s
regionkommitte föreslås ett tilläggsanslag om 30.000 mark under momentet.
22.05.25.
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
375.000

Momentet nytt.
Föreslås ett anslag om 375.000 mark till landskapsstyrelsens disposition
att användas för gränsregionalt samarbete. Anslaget kommer främst, ca
300.000 mark, att användas som landskapets andel i finansieringen av
Skärgårdssamarbetet.

12
23.

KANSLIAVDELNINGENS ~"ÖRV ALTNINGSOMRÅDE

23.01.

CENTRALFÖRVALTNING

23.01.22.

Kostnader fö.r

EU~specialrådgivare

Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
470.000

Momentet nytt.
För att informationsgången också i praktiken skall fungera snabbt och
effektivt kan landskapet ha en egen specialrådgivare vid Finlands ständiga
representation i Bryssel. Rådgivaren lyder under representationens
organisation och har, enligt samma regler som gäller specialtjänstemän
utsända av ministerier, till uppgift att förmedla information till landskapet
om arbetet vid EU: s institutioner.
Landskapsstyrelsen har ingått en överenskommelse .om ett specialrådgivaruppdrag som fortgår till den 31 maj 1997 med inöjlig förlängning.
Eftersom kostnaderna för specialrådgivaren, vilka på årsnivå beräknas till
omkring 700.000 mark, skall bestridas av landskapet erfordras ett anslag
om 470.000 mark under momentet detta år.

23.01.29.

Övriga kons!!_mtionsutgifter (F}
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

138.873,36

200.ooo'

30.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 30.000 mark främst för prenumerationer av
EU-rätt i form av publikationer och datamedia.

23.03.

POSTEN PÅ ÅI,,AND

23.03.21.

Postens utgifter (F)
Bokslut 1994

Se moment 12.23.03.

Budget 1995

Förslag
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23.07.

RADIO~

23.07.22.

Hyresandel i :radiolokaHteter

OCH TV-VERKSAMHET

Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

271.608,00

275.000

2.000

Då den avtalsenliga hyresjusteringen översteg den uppskattade erfordras
under momentet ett tillägg om 2.000 mark.

23.07.40.

Främjande av kommersiell radioverksamhet
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
150.000

Momentet nytt.
Föreslås ett engångsanslag om 150.000 mark, vilket inte finansieras med
licensmedel, för att främja den kommersiella radioverksamheten i landskapet.
Avsikten är att landskapet som ett stödarrangemang inköper den i landskapet verksamma kommersiella radiostationens sändare och därefter
vederlagsfritt ställer den.·till stationens förfogande.

23.21.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

23.21.64.

Pnderstöd och specialåtgärder gällanqe låntagare ,ned ekonomiska
svårigheter (R}
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

130.000

600.000

Rubriken ändrad.
Föreslås att anslaget under momentet, förutom för betalning av räntor för
landskaps belånade hyreshus som har betydande ekonomiska svårigheter,
även kan användas för ersättande av kreditförluster med stöd av 10 § 4
mom. LL om stöd för bostadsproduktion (ÅFS 14/82), varvid möjliggörs
att ersätta kreditförluster som kan drabba kommuner i samband med
skuldsanering för privatpersoner med landskapsbelånade ägarbostäder.
Anslaget föreslås ytterligare kunna användas för att i särskilda fall,
främst då ägaren gått i konkurs, kunna lösa in aktierna i fastighetsaktiebolag som äger landskapsbelånade hyresbostäder.
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23.21.83.
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

20.500.000,00

24.800.000

- 600.000

Med beaktande av förslaget under moment 23.21.64 föreslås anslaget
minskat med 600 .000 mark.

23.25.

BRAND- OCH RÄDDNL'IGSVÄSENDET

23.25.23.

Kostnader för upprätthållande av elsäkerhet (F)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

64.282, 12

60.000

30.000

För att täcka kostnaderna för utförda centralantennbesiktningar, vilka
Yleisradio Ab debiterar Ålands landskapsstyrelse, föreslås ett tilläggsanslag om 30.000 mark.
Se även moment 12.23.23.

23.25.29.

Utgifter för br_and- och räddningsväsendet samt befolkningsskyddJ.Fl
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

47.914,50

135.000

130.000

Föreslås ett tilläggsanslag under momentet om 130. 000 mark för täckande av kostnader för inköp och utvärdering av en s.k. sjöräddningsdetektor jämte kringutrustning som skall ingå i ett helikopterbaserat system för
sökning av försvunna människor till lands och till sjöss.
Inom ramen för anslaget i grundbudgeten utreder landskapsstyrelsen i
samarbete med kommunerna hur de frivilliga brandkårerna, Ålands
sjöräddningssällskap, sjöbevakningen och polisen kan samverka för att
förbättra sjöräddningsverksamheten.
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24.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24.03.

ENLIGT FÖRVALTNI.f\.TGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

24.03/10.

Anskaffning av_ inventarig_r (R)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

180.000,00

700.000

600.000

För att uppgradera datautrustningen i ämbetsverket till den kravnivå som
en ändamålsenlig hantering av den ökande informationsmängden, främst
beträffande EU, ställer föreslås ett tilläggsanslag om 600.000 mark.
Avsikten är att dels förnya PC-servern i ämbetsverkets nätverk, möjliggöra användning av CD-ROM teknik samt möjliggöra uppkoppling till ett
åländskt datanät för vidareanknytning till andra datanät.
Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats behovet att koppla även
andra landskapsenheter till det planerade datanätet. Se moment 26.05.71.

24.05.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN

24.05.86.

Lån för sysselsättningsska;gande projekt (R)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

3.500.000
Momentet nytt.

Ett av de projekt som i samband med framtagande av det näringslivspolitiska programmet har konstaterats ha stor betydelse för turismens
utveckling är utbyggnaden av golfbanan i Kastelholm.
Ålands Golfklubb r.f. har planerat en utbyggnad om 9 hål som under
förutsättning att markfrågan kan lösas, vilket Iandskapsstyrelsen för sin
del till den del landskapets mark berörs avser att medverka till, skulle
kunna påböijas redan detta år. Eftersom tiden tills banan når ett gott
skick, den s.k. etableringstiden uppgår till ca 3 år vore det angeläget med
byggstart nu eftersom efterfrågan på speltider under de för gästspelarna
attraktivaste tiderna allaredan överstiger utbudet.
Eftersom föreningens lånebörda och kostnaderna för lånens skötsel de
närmaste 10 åren redan är betydande och en utbyggnad av banan till
övervägande del motiveras av turismens behov anser landskapsstyrelsen
att landskapet bör erbjuda en förmånlig finansiering av projektet som
preliminärt kostnadsberäknats till ca 4,5 miljoner mark.
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Landskapsstyrelsen avser därför att av anslaget under moment 24. 05. 60
bevilja föreningen ett bidrag för projektet om 25 % av de godtagbara
kostnaderna, dock högst 1,2 miljoner mark samt föreslår upptagande av
ett anslag om 3,5 miljoner mark som kan utges som lån för ändamålet.
Eftersom banorna i huvudsak anläggs på landskapets mark föreslås lånet
kunna ges utan krav på motsäkerhet. Lånetiden föreslås bli 20 år, varav
de fem första skulle vara amorteringsfria. För lånen skulle debiteras en
ränta om 3, 75 % enligt nuvarande ränteläge.

24.10.

PENNINGAUTOMATMEDEl,

24.10.51.

Projektbidrag ur JLenningautomatmedel
. Bokslut 1994

Förslag

Budget 1995
1.300.000

Föreslås att anslaget under momentet även kan användas för utredningar
·och projektering av en mobil scen som skulle kunna användas vid festspel
vid Kastelholms slott och andra utomhusevenemang i landskapet.
Anslaget föreslås även kunna användas som bidrag till stiftelsen Ålands
Sjöfartsmuseum för utredning och projektering av en tillbyggnad under
förutsättning att en överenskommelse kan nås om ägoförhållandena för
fastigheten.

25.

SOCIAL- OCH HÄLSO VÅRDSAVDELNINGENS
NINGSOMRÅDE

25.12.

ÅLANDSHÄLSO-OCHSJUKVÅRD

25.12.74.

Byggnadsinvesteringar (R)
Bokslut 1994

FÖRVALT-

Budget 1995

Förslag

1.800.000

7.800.000

Inom ramen för hälsovården kan idag inte erbjudas helt tillfredsställande
kvalitet på rehabiliterings- och fysiatritjänstema eftersom faciliteterna för
vattenterapi saknas.
För att råda bot på denna brist och samtidigt skapa förbättrade rehabiliterings-, fysioterapi- och ergoterapiutrymmen föreslår landskapsstyrelsen
att en om- och tillbyggnad av Gullåsen genomförs.
Enligt ett skissförslag omfattar tillbyggnaden ca 950 m2 och kostnaderna
beräknas enligt följande
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Byggnadstekniska arbeten
YVS-arbeten
El-arbeten
Renovering av befintliga utrymmen
Inredning, utrustning m.m.
Bygghe1Te- m.fl. kostnader

4.500.000
1.100.000
600.000
400.000
500.000

__]Q0.000
7.800.000

Med beaktande av ovanstående föreslås ett tilläggsanslag om 7. 800. 000
mark under momentet.

26.

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

26.04.

ÅLAi'l'DSSJÖFARTSLÄROVERK

26.04.01.

A vfönin~ar ffi
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

2.596.317,34

2.749.000

300.000

I samarbete med näringen strävar landskapsstyrelsen efter att höja nivån
på sjöfartsutbildningen i landskapet varvid bl.a. sjösäkerhetsutbildningen
prioriteras samtidigt som en utökad användning av simulatorundervisning
i såväl den ordinarie utbildningen som kursverksamheten eftersträvas.
Med anledning härav föreslås ett tilläggsanslag om 300.000 mark för
tillfälliga tjänstearrangemang under år 1995.
I samband med budgetförslaget för år 1996 avser landskapsstyrelsen att

på basen av en utvärdering där försöket med en gemensam rektor för
sjöfartsläroverket och sjömansskolan ingår ta ställning till sjöfa11sutbildningens personalbehov på lite längre sikt. Se även moment
26.04.29.

26.04.29.

Övriga konsumtionsutgifterjfil
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

426.322,31

887.000

250.000

Den senaste tidens fartygsolyckor har medfört ökade krav på säkerhetsutbildning av nautiskt befäl och detta gäller i högsta grad även radiokommunikationssidan.
För att möjliggöra anskaffande av en PC-baserad kommunikationssimulator med tillräcklig kapacitet föreslås ett tillägg om 250. 000 mark under
momentet.
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26.05.

ÅLA.~S TEKNISKA LÄROVERK

26.05.22.

D.riftskostnadcr för teknologicentrum (F)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

971.712,79

1.305.000

800.000

Landskapets deltagande i den nationella beslutsprocessen för EU-ärendena har ytterligare accentuerat behovet av datakommunikationslosningar
för förvaltningen. Redan tidigare har behovet av datakommunikation
mellan landskapets olika enheter konstaterats växa.

Ett datanät som uppfyller dessa krav och som samtidigt kan tjäna som en
grund för en informationsteknologisk infrastruktur bör tekniskt byggas
upp kring en central kommunikationsutrustning, ett nav, till vilket alla,
i första hand landskapets, men i förlängningen också kommunala och
privata enheter kan ansluta sig. Via nätet kan de anslutna enheterna bland
annat ges tillgång till varandras datorsystem, elektronisk post inom nätet
samt kopplingar mot externa post- och informationssystem. Privata
intressenter skulle i nätet kunna hålla informationstjänster tillgängliga för
allmänheten.
För uppbyggande av ett datanät utgående från ovanstående föreslås ett
anslag om 800. 000 mark.
Anslaget kan förutom för direkta anskaffningsutgifter för det s.k navet
och övrig utrustning även användas för kompetensutveckling och utbildning i anslutning till projektet samt för driftskostnader under år 1995.
Avsikten är sålunda att anctra än landskapets inrättningar får tillgång till
nätet mot skälig ersättning och att interndebitera respektive landskapsenhet fr.o.m. år 1996.
För den kommunikationsutrustning som behövs vid respektive enhet
föreslås anslag under moment 24. 03. 70. Avsikten är att efter det tekniska
uppbyggnadsskedet utbilda och informera främst inom skolsektorn om
informationsteknologins möjligheter. Anslag för och utfmmningen av
denna satsning kommer att övervägas i samband med budgetberedninge.n
för år 1996.
26.05.71.

Utrustning för simulering och informationsteknologi (R)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

600.000
Momentet nytt.
Maskinrumssimulatoranläggningen vid Ålands tekniska läroverk var då
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den planerades och anskaffades (1987) den mest komplexa inom sitt
område. Simulatoranläggningen är av central betydelse vid undervis-ningen i fartygsmaskin- och kraftverksteknik och övriga kurser i anslutning härtill. Övningar i maskinrumssimulator ingår sedan 1988 på alla
linjer och årskurser som ett komplement till kurserna i fackämnen.
Under de mer än sju år som gått sedan anläggningen togs i drift har en
utveckling skett såväl inom simuleringstekniken som inom de system och
maskinerier som i dag använä.s för fartygsdrift.
Anläggningen vid tekniska läroverket är i full användning, men det finns
i dag teknik som saknas i den och som de studerande behöver få tillgång
till. Det'är viktlgt att utbildningen kan erbjuda modern teknologi inom
detta område som är betydelsefullt för Åland och sjöfartsnäringen.
Förutom tekniska läroverkets studerande ställer också arbetsgivarna/rederierna krav på anläggningar som motsvarar den tekniska utvecklingen
samtidigt som övervakande myndigheter i länder där de åländska fartygen
angör hamnar allt oftare granskar att befälet ombord har nödig kompetens och kompletterande utbildning.
Simulatorutbildning som ger erfarenhet av hur man ska förfara och klara
nödsituationer vid olika maskinhaverier och vid t.ex. blackout för att
förhindra olyckor och miljökatastrofer är därför allt angelägnare.
Med beaktande av den intensiva utvecklingen internationellt sett beträffande maskinbefälsutbildningen och det anbud från leverantören för
maskinrumssimulatorn som finns anser landskapsstyrelsen det motiverat
att redan: nu besluta om uppgraderingen vilken kostnadsberäknas till ca
1,1 miljon mark.
Med hänvisning till ovanstående föreslås under detta moment ett anslag
om 600.000 mark, varvid resterande del ca 500.000 mark upptas i
budgeten för år 1996.

26,07.

ÅLANDS YRKESSKOLA
Landskapsstyrelsen har överlämnat en framställning med förslag till LL
om Ålands Vårdinstitut. Landskapsstyrelsens avsikt är att institutet skall
kunna inleda sin verksamhet fr.o.m. 1.8.1995. Med beaktande av detta
föreslås att anslagen under kapitlet även får användas för institutets
verksamhet under hösten 1995. Eftersom anslag för motsvarande utbildning i yrkesskolans regi finns beaktad i grundbudgeten erfordras inga
tilläggsanslag med anledning av förslaget.
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26.07.29.

Övriga konsumtionsutgifter {fil
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

2.675.264,59

3.177.000

400.000

I enlighet med de läroplansramar som utgör grunden för den utbildningsreform som inleds höstte1minen 1995 erfordras uppbyggnad av datasal
för undervisning i tekniska ämnen eftersom dator i undervisningen bör
inledas redan i utbildningsprogrammens grundstudier.
Eftersom detta inte beaktats i tillräcklig grad i förslaget till grundbudget
föreslås ett tillägg om 400.000 mark under momentet för anskaffning av
datorutrustning.

26.17.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

26.17.75.

Om- och tillbyggnad för Ålands handelsläroverk (R_}
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
1.300.000

Momentet nytt.
I en utredning från november 1994 framhålles behovet av nya verksamhetsutrymmen för Ålands handelsläroverk. Utöver tidigare konstaterade
utrymmesbehov har läget förvärrats eftersom Ålands lyceum behöver
större utrymmen på grund av den årskurslösa undervisningen.
Utgående från utredningen har landskapsstyrelsen fastställt ett rumsprogram samt beslutat att den fortsatta planeringen bör ske utgående från
en tillbyggnad av lyceibyggnadens östra flygel norrut.
Det fastställda rumsprogrammets nyttoytor uppgår till ca 1.250 m 2
nybyggnad samt en ombyggnad av ca 350 m2 befintliga utrymt'nen. Den
planerade lösningen medför att lyceet kan disponera fyra klassrum mer
än tidigare.
Enligt en preliminär kostnadskalkyl skulle kostnaderna för projektet
uppgå till ca 11. 000. 000 mark exklusive kostnader för inredning och
utrustning. I kostnadskalkylen ingår inte heller kostnader för förstoring
av matsalen, förbättrad ventilation i lyceiflygeln och kostnader för ett
eventuellt skyddsrum även för befintliga lokaliteter.
Utbyggnaden förutsätter en ändring av stadsplan, vilket landskapsstyrelsen beslutat anhålla om hos Mariehamns stad. Under förutsättning att
stadsplanen ändras avser landskapsstyrelsen omgående inleda projekteringen, vilken beräknas pågå fram till slutet av året. Byggstart kunde
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således ske i början av år 1996 och inflyttning eventuellt vid årsskiftet
1996-97.
För projektering och planering av projektet föreslås ett anslag om
1.300.000 mark.

26.18.

ÅLANDS KURSINSTITUT

26.18.25.

Sysselsättningsfrämiande utbildnin2 (Fl
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

2.800.000,00

3.000.000

500.000

För att möjliggöra additionalitetsfinansiering av EU-programmet för mål
3 samtidigt som den sedvanliga sysselsättningsfrämjande utbildningen
kräver resurser föreslås ett tillägg under momentet om 500.000 mark.

26.19.

YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILDNINGEN

26.19.20.

Utvecklande av utbildningen på Åland
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

175.534,15

795.000

150.000

För att möjliggöra viss ytterligare additionalitetsfinansiering av EUprogram för mål 4 m.m. föreslås ett tillägg under momentet om 150.000
mark.

26.20.

ÅLANDS HÖGSKOLA

26.20.22.

Avgiftsbelagd service (F)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

526.699,99

207.000

40.000

För täckande av kostnaderna för sjöfartskurser, vilka genomförs i samråd
med Ålands sjöfartsläroverk, föreslås ett tilläggsanslag under momentet
om 40. 000 mark.
Kostnaderna motsvaras av inkomster under moment 12.26.20.
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26.21.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

26.21.76.

Ombyggnad av brandstation till musikinstitut 00
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
900.000

Momentet nytt.
Musikinstitutet har sina undervisningslokaler i Kursgården (Andelsbankens fastighet) i samma våning och delvis i samma utrymmen som
Medborgarinstitutet. Lokalerna i kursgården är otillräckliga och oändamålsenliga; övning- och undervisningsutrymmena är för få i förhållande
till antal elever och lärare samt undervisningsämnen (1994-95: 149 elever
och två lärare jämte 16 timlärare). Utrymmena är i de flesta fall för små
och saknar ljudisolering och ventilation.
Musik.institutets och medborgarinstitutets undervisning sker oftast sam-.
tidigt, d.v.s. på kvällar och under veckoslut. Musikinstitutets verksamhet
stör medborgarinstitutets undervisning vilket i sin tur leder till att institutselevernas övningstid har inskränkts.
Landskapsstyrelsen har utrett behovet av utrymmen för musikinstitutet
samt förutsättningarna att använda brandstationsfastigheten i Strandnäs.
Utgående från utredningen har landskapsstyrelsen fastställt ett rumsprogram för institutet i brandstationen omfattande 650-700 m2 inkl. en
utbyggnad om 80 m2 . Totalkostnaden för om- och tillbyggnaden har
beräknats .till ca 3. 000. 000 mark. Ökningen av institutets driftskostnader
i de föreslagna utrymmena i förhållande till nuläget beräknas till ca
125.000 mark.
Frågan om nya undervisningsutrymmen för musikinstitutet aktualiseras
under 1995-96 även av hyresvärdens planer på renovering av utrymmena
i Kursgården för medborgarinstitutets behov främst i form av förstoring
av klassrum och installation av hiss.
För projektering av om- och tillbyggnaden av brandstationsfastigheten för
musikinstitutets behov samt för inledande av byggnadsarbetena föreslås
ett anslag om 900.000 mark.

26.31.

ÅLANDS MUSEUM

26.31.01.

Avlöningar (F)_
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

1.072.486,36

1.120.000

37.000
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Dispositionsplan:
Tillfällig tjänst
Sociala avgifter 7 ,45 %
Kalkylerade pensionspremier 22 %

28.345
2.112
__ 6.543
37.000

Rädda Barnen, Ålands distrikt r.f. har beslutat upphöra med Lek- och
Lärverksamheten vid Ålands museum.
För att kunna fortsätta verksamheten som planerat under år 1995 erfordras ett tilläggsanslag om 37.000 mark för avlönande av en verksamhetsledare under perioden oktober-december.
Anslaget har dimensionerats utgående från att verksamheten kan fortsätta
hela året ut.
Se även moment 26.36.01.

26.33.

KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE

26.33.29.

Övriga konsumtiommtgifter (F)
Bokslut 1995

Budget 1995

Förslag

951.499, 10

913.000

193.000

I samband med avtalet om uppsägning av arrendeförhållandet med den
förre arrendatorn för värdshuset vid Kastelholm har landskapsstyrelsen
beslutat inlösa köksutrustning och ersätta vissa kostnader för persienner
och markanläggningar. Med anledning härav föreslås ett tillägg under
momentet om 193.000 mark.

26.34.

BOMARSlJNDS FORNMINNESOMRÅDE

26.34.74.

Anläggande av j)esökarcentrum (R}
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
1.000.000

Momentet nytt.
Landskapsstyrelsen föreslår att planerna för utvecklande av Bomarsundsområdet nu successivt bör börja förverkligas. Enligt landskapsstyrelsens
uppfattning bör man först uppföra det s.k "Magasin Bodisco"- en träbyggnad om ca 320 m2 som innehåller två huvudsakliga funktioner, dels
en informations- och guidecentral samordnad med en utställningshall och
dels en samlingslokal för ca 100 -120 personer. Samtidigt med magasinet
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bör YVS-anläggningar, parkeringsplatser och vägar färdigställas. Den
preliminära kostnadskalkylen för detta uppgår till ca 3 miljoner mark
varav ca 2,3 miljoner avser magasinbyggnaden, ca 400.000 mark inred-ning och utställningar samt ca 300. 000 mark ovan avsedda anslutande
an1äggningar.
För projektering och inledande av bygnnadsarbetena för den första
etappen föreslås i detta skede ett anslag om 1.000.000 mark, varvid
resterande anslag, ca 2.000.000 mark, förutsätts upptaget i budgeten för
1996.

26.36.

ARKEOLOGISK VERKSAMHET

26.36.01.

A vföningar

(fil

Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

747.553,80

822.000

74.000

Dispositionsplan:
Övriga löner och arvoden
Sociala avgifter 7 ,45 %
Kalkylerade pensionspremier 22 %

56.691
4.223
13.086
74.000

För att möjliggöra att stenåldersbyn i Långbergsöda är bemannad alla
dagar under sommarmånaderna erfordras ett tilläggsanslag om 74. 000
mark under momentet, vilket avser avlönande av två pedagoger under 3
·månader.
Det försök som gjorts inom ramen för Lek- och Lärverksamheten, visade
sig vara mycket uppskattad, då den största besöksgrnppen utgörs av
barnfamiljer.
Se även moment 26.31.01.

26.36.29.

Övriga konsumtionsutgifter (fil
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

345.934,40

324.000

12.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 12.000 mark för att täcka kostnaderna för resor m.m. i samband med bemanningen av stenåldersbyn i
Långbergsöda under sommam1ånaderna.
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26.37.

ETNOLOGISK VERKSAMHET

26.37.50.

Bidrag för renoverb1g.. av lmlturhistoriskt värdefylla byggnader
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
100.000

Momentet nytt
Föreslås ett anslag om 100.000 mark att enligt av landskapsstyrelsen
fastställda villkor utges som bidrag för renovering av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader.

26.40.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

26.40.50.

Understöd åt författare och översättare (RF)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

115.000,00

115.000

60.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 60.000 mark för tryckning av den
första volymen av "Ålands kyrkor", vilken behandlar kyrkorna i Eckerö
och Hammarland.

27.

NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

27.01.

CENTRALFÖRVALTNING

27.01.01.

A vlöningar.Jfil
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

6.409.160,19

6.604.000

210.000

För avlönande av en miljösamordnare för tiden 1.6-31.12.1995 föreslås
ett anslag om 140. 000 mark.

Landskapsstyrelsen har för avsikt att i samband med förslaget till budget
för år 1996 föreslå anslag för inrättande av en tjänst som miljöchef.
För .extra personal vid jordbruksbyrån för kartläggnings- och mätningsuppgifter erfordras 70. 000 mark. Se även moment 12. 27 .10. •
Totalt föreslås under momentet ett tillägg om 210.000 mark.
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27.01.20.

Resor (fil
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

500.000,00

470.000

100.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 100.000 mark på grund av utökat
behov av tjänsteresor i anledning av EU-medlemskapet.

27.01.29.

Qrr.h@_kommmtionsutg:ifter {.F)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

182.315,54

180.000

190.000

En av de tjänstebilar näringsavdelningen brukar har råkat ut för ett
motorhaveri och kostnaderna för att reparera den överstiger vad som kan ·
anses skäligt med tanke på bilens värde varför den bör bytas mot en ny.
Med beaktande av detta och ett utökat behov av informationsmaterial till
följd av EU-medlemskapet föreslås ett tilläggsanslag under momentet om
190.000 mark.

27.02.
27.02.40.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföreta!l, marknads~
övri~ näringslivsfrämjande åtgärder

föl'i!!g, exporJfrämjande och
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

869.500,00

800.000

600.00C

Behovet av ett åländskt kontor i Stockholm kan indelas i tre delar
en gemensam försäljningspunkt för turistföretag
en handelssekreterarfunktion för åländska exportföretag samt
en kontaktlänk till svenska myndigheter bl.a. med tanke på EU-ärenden.
Inom ramen för kontorets verksamhet är avsikten att ge service beträffande momsredovisning åtminstone tills skattegränsproblematiken klarnar.
Utgående från detta eftersträvar landskapsstyrelsen att i samarbete med
Ålands turistförbund och Ålands handelskammare och i deras regi staita
verksamheten under år 1995, vilket dock är beroende av att lämpliga
lokaler kan uppbringas.
För att utges som understöd för ovan avsett ändamål föreslås ett anslag
om 300.000 mark. På årsnivå kan understödet uppgå till 400.000 mark.
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Därtill föreslås ett ytterligare tillägg om 300. 000 mark p. g. a. det utökade
behovet av marknadsföringsåtgärder.

27.02.43.

J,andskapsunderstöd för utvecklande av näringsverksamhfilfil!
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

156.084,97

300.000

100.000

För att möjliggöra inledande av de i EU-programmet för mål 5b förut ..
satta åtgärderna för utvecklande av hantverksnäringen föreslås ett tillägg
om 100. 000 mark under momentet.
Åtgärderna omfattar marknadsföring, rådgivning, produktutveckling,
utökat samarbete mellan hantverkare samt metodutveckling.

27.02.48.

Räntestöd för Kera Ab:s lån till åländska företag
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
150.000

Momentet nytt.
Handels- och industriministeriet har beslutat upphöra med erläggande av
räntestöd för av Kera Ab beviljade lån i landskapet Åland efter den
1.1.1995. Landskapsstyrelsen avser därför ingå ett samarbetsavtal med
Kera Ab som i st01i innebär att landskapet för bolagets verksamhet på
Åland iklär sig motsvarande förpliktelser som staten gör för övriga delar
av landet.
Med anledning av detta föreslås landskapsstyrelsen under år 1995 få
godkänna lån som berättigande till räntestöd så att lånens sammanlagda
belopp uppgår till högst 6 miljoner mark men räntestöde.t avses bli graderat beroende bl.a. på var företagets verksamhet bedrivs men kan uppgå
till i medeltal ca 4,5 %. Eftersom det av Kera Ab tillämpade systemet
innebär att bolaget erhåller kreditförlustersättningar av staten föreslås
samtidigt att landskapsstyrelsen kan iklä sig kreditansvar för lån som
beviljas räntestöd.
Under momentet föreslås ett anslag om 150.000 mark för att täcka
kostnaderna för räntestöd på lån som Kera Ab beviljar efter den
1.1.1995.
Landskapsstyrel.sen har för avsikt att utveckla ett lokalt baserat och
finansierat stödsystem som kan utgöra ett alternativ till det nu föreslagna
systemet.
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27.02.49.

Näriugsstöd och stödj;mde av

småföretagarverk~amhet

{R)

Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

1.997.300,00

3.000.000

3.000.000

Föreslås ett tillägg om 3.000.000 mark under momentet att användas för
stöd till företags investeringar för anpassning av produktionen och
produktionsförutsättningarna till de förändringar i myndighetskrav och
marknadsläge som EU-medlemsskapet har fört med sig. Anpassningsstödets storlek föreslås utgå med 15-25 % av godtagbara kostnader för
investeringen. Därtill föreslås anpassningsstödet kunna kompletteras med
sedvanligt räntestöd för företags investeringar. Anpassningsstödet föreslås
kunna utgå för investeringar som påbörjats eller påbörjas under perioden
1. 7 .1994-31.12.1995.

27.02.60.

Ersättande av _kreditförluster (R}
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

2. 000. 000' 00

1.000.000

500.000

På grund av en befarad ökning av kreditförlusterna föreslås ett tillägg om
500. 000 mark under momentet.
Därtill föreslås med hänvisning till moment 27.02.48 att anslaget får
användas för ersättande av kreditförluster enligt kreditgarantiavtal med
Kera Ab.

27.02.62.

Under~töd

för pr.Qdukt- och teknoloJliutvecklin2

Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

599.380,00

650.000

350.000

För att kunna understöda näringslivets utökade behov av teknologiutveckling och forskning i avsikt att ta fram nya och förbättra nuvarande
produkter och produktionsmetoder föreslås ett tilläggsanslag under
momentet om 350.000 mark.

27.02.85.
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

500.000,00

550.000

250.000

Föreslås att anslaget höjs med 250.000 mark med beaktande av behovet
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av teknologiutveckling och förbättring av produktionsmetoder.

27.02.87.

Sysselsättningslån
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
15.500.000

Momentet nytt.
Företaget Alandia Yards Ab har möjlighet att erhålla en beställning på tre
segelfartyg som skulle medföra en sysselsättande effekt om ca 280 manår
under en treårsperiod. Eftersom bolagets egna kapital är relativt litet har
köparna ställt krav på en förhöjning av detta. Eftersom kapitalbehovet är
av tillfällig natur och knutet till den aktuella leveransen har bolaget vänt
sig till landskapsstyrelsen med en anhållan om ett subordinerat lån.
Landskapsstyrelsen har konstaterat att den sysselsättande effekten i hög
grad faller inom metall-, snickeri- samt el- och VYS-branscherna som
samtliga idag dras med svårigheter och att projektet ur sysselsättningssynpunkt därmed är synnerligen välkommet. Med beaktande av detta
föreslås ett anslag om 15.500.000 mark att utges som lån åt Alandia
Yards Ab som kapitallån utan krav på motsäkerhet. Avsikten är sålunda
att lånet i bolagets räkenskaper skall kunna beaktas som eget kapital med
tanke på den solvens som köparna kräver. Arrangemanget innebär att
lånet har sämre förmånsrätt än alla andra skulder bolaget har och att
återbetalning kan ske endast inom ramen för fastställt fritt eget kapital
inklusive lånebeloppet varefter full täckning för aktiekapitalet och övrigt
bundet eget kapital skall finnas. För lånet skulle beräknas en ränta enligt
6 % under de första fyra låneåren och därefter enligt 12 %. Räntebetalningen är dock beroende av att fritt eget kapital fimis inom. bolaget och
verkställs inte så länge låne.t fungerar på eget kapitals villkor. Räntan
sk.lllle dock beräknas kumulativt från lånets lyftande och ut~å före
egentlig amortering och före dividender.

27.03.

ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET

27.03.40

Understöd för försöksverksamhet i enercihushållningssyfte (R)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

1.299.999,57

1.300.000

500.000

Föreslås ett tilläggsanslag om 500,000 mark under momentet att i huvudsak användas för bidrag till :Ålands Vindenergi Andelslag som ämnar
uppföra ett vindkraftverk i Eckerö. Projektet är kostnadsberäknat'till ca
2.900.000 mark. Landskapets understöd skulle utgöra 50 % av godtagbara kostnader, dock högst 1.500.000 mark, varav 1.000.000 mark
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beviljats av tidigare medel.

27.03.46.

Finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder
Bokslut 1994

Budget 1995

275.301,60

290.000

Förslag

Föreslås att anslaget omdisponeras så att för driftsstöd för tryggande av
butiksservice inom glesbygden får 180.000 mark användas. För att stöda
färskvarutransporter i samband med mjölkleveranstransporter till skär··
gården skulle 7 5. 000 mark få användas.

27.07.

YRKESVÄGLEDNINGEN

27.07.29.

Övriga konsumtionsutgifter (F)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

9.181,34

20.000

10.000

Föreslås ett tillägg om 10.000 mark under momentet för uppgradering av
datautrustning i samband med arbetsfö1medlingens uppgradering. Yrkesvägledningsby,rån har blivit utvald som försöksställe för de svenska
högskolornas. nya informationsdatabas.

27.10.

FRÄMJANDE.AV LANTBRUKET

27.10.46.

Stöd för Åland~ landsbygdscentrum
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

230.000
Momentet nytt.
Planeringen och förverkligandet av ett landsbygdscentrum utgående från
beslutet i samband med budgeten för år 1995 har nu framskridit så långt
att Delegationen för Ålands lantmannagillen förklarat sig beredd att ta
verksamhetsansvaret fr.o.m. 1.1.1996. Genom detta nås den uppdelning
av rådgivningsverksamheten och myndighetsutövningen för jordbruket
som landskapsstyrelsen anser vara nödvändig framöver - oberoende av
organisationsform och huvudmannaskap. Även om husdjursföreningarna
ännu avvaktar med sitt formella deltagande i centret trots önskan om nära
samarbete, är uppslutningen så stor att de synergieffekter man eftersträvar med centret uppstår.
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Landskapsstyrelsen har för avsikt att i budgetförslaget för år 1996 mer
detaljerat presentera förslag till vUka funktioner som framledes bör
upprätthållas inom ramen för jordbrnksbyråns verksamhet.
För att möjliggöra en successiv uppstartning av centret under hösten
föreslås anskaffande av telefonväxel gemensam för landsbygdscentret,
lantmannaskolan, försöksstationen, svinavelsstationen och Jomala gård ett
anslag om ca 120.000 mark samt för imedning av samlingssal/väntrum,
arkiv och reception och övriga anskaffningar ca 80.000 mark. Kontorsrummen uthyres omöblerade.
Därtill erfordras ca 30.000 mark för anställande av en receptionist för att
säkra landsbygdscentrets tillgänglighet och service gentemot k."Undema,
vilket i synnerhet den första tiden är viktigt.

27.11.

ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET

27.11.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

555.397,76

1.000.000

400.000

För att underlätta växthus- och trädgårdsnäringens samt specialodlingens
anpassning till EU-medlemskapet föreslås att landskapsstyrelsen kan
godkänna lån som berörda odlare tidigare upptagit som berättigande till
räntestöd så att totalbeloppet av de godkända lånen uppgår till högst
10.000.000 mark. Inom ramen för fullmakten kan även nya konjunkturlån godkäru1as som berättigande till räntestöd.
Räntestödet utgår med 4 procentenheter under de fem första låneåren.
Föreslås ett anslag om 400.000 mark.

27.20.

:FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

27.20.21.

Förbättrande av fiskeleP.er och fiskehamnar (R}
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

75.000,00

105.000

90.000

För att anpassa Hamnsundets fiskehamn i Saltvik till de hygienkrav EU
ställer samt för att underlätta skötseln och bruket av hamnen bör harnnområdet asfalteras, vissa muddrings- och sprängningsarbeten invid kajen
utföras samt en landningsramp för mindre båtar anläggas. För landskapets andel av kostnaderna föreslås 90.000 mark beräknat enligt 80 %
av de godtagbara kalkylerade kostnaderna om 112.000 mark.

32
Ett annat angeläget projekt för fiskhanteringen är förbättrandet av anläggningarna i Korrvik. Till denna fråga avser landskapsstyrelsen att återkomma då mer preciserat beslutsunderlag finns.

27.20.45.

Ersättande av sälskador
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
200.000

Momentet nytL
För ersättande av skador som sälar vållar på fiskfångster föreslås ett
anslag om 200.000 mark att utges enligt av landskapsstyrelsen fastställda
grunder och villkor.

27.21.

GUTTORP FISKODLINGSANSTALT

27.21.71

Utökning av odUngskapaciteten (R)
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag
500.000

Momentet nytt.
Landskapets 01måde vid Prästö norr om fä1jfästet har reserverats för
fiskodlings- och utplanteringsändamål för att möjliggöra en utökning av
produktionskapaciteten vid Guttorp fiskodlingsanstalt. Avsikten är nu att
utöka utplanteringen av lax, havsöring och gädda samt inleda utplantering
av sik och gös. Planen förutsätter dels förbättrade möjligheter att förvara
avelsfisk och dels att den fisk som skall utplanteras tidigare kan flyttas ut
från Guttorp, dvs innan egentlig utplantering sker. Därtill behöver
tekniska lösningar för hantering av gösrom utvecklas.
För genomförande av planen föreslås ett anslag om 500. 000 mark vilket
avser uppförande av en lagerbyggnad, anskaffande av flytbryggor av
betong, odlingsramar, nätkassar och förankringsanordningar samt kläcknings- och odlingsutrustning.
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27.25.

TURISMEN

27.25.40.

Turismens främjande {fil
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

4.542.195,00

4.550.000

1.400.000

Föreslås ett tilläggsanslag om
- 500.000 mark att användas som landskapets insats det första året i
ett långsiktigt projekt för turistaktiviteter. Avsikten är att en programaktivitetsgrupp inom turistförbundet dels skall samordna redan
befintliga aktiviteter och evenemang och dels initiera och stötta nya
evenemang. Planerna omfattar en utveckling av evenemangskalendem även vad gäller distributionen utanför Åland samt att speciellt
stöda aktiviteter under lågsäsong samtidigt som några årligen återkommande profilbärande evenemang, typ Ålands Sjödagar, bör
lyftas fram. Förslaget medför att landskapets anslag för turismens
främjande tillförs en ny årlig kostnadspost om ca 500.000 mark.
- 300.000 mark för att inom ramen för ett två-årigt projekt utges som
bidrag till kommuner, byalag och övriga som inrättar eller förbättrar
allmänna badplatser som kan antas bli utnyttjade av turister. Bidraget kan uppgå till högst 50 3 av de godtagbara kostnaderna och
förutsätter att garantier för skötseln och tillgängligheten ges.
- 300.000 mark för utökad bearbetning av marknaden i de tyskspråkiga områdena
·- 200.000 mark för utökad bearbetning av marknaden i riket
- 100.000 mark för ett fiskevårdsprojekt som genomförs i samarbete
mellan fiskeribyrån och turistförbundet.
Totalt föreslås sålunda ett tillägg under momentet om 1.400.000 mark.

27.30.

MILJÖVÅRDEN

27.30.13.

Reparation och uqderhåll av byi:gnader och redskap
Bokslut 1994

Budet 1995

Förslag

170.063,15

175.000

30.000

För täckande av kostnaderna för inköp av 2 st utombordsmotorer föreslås
ett tilläggsanslag under momentet om 30.000 mark.
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27.30.21.

.Miljöum:lersökr@.gar och utredningar
Bokslut 1994

Budget 1995

40.000,00

Förslag

170.000

Momentet nytt.
För att leda och samordna arbetet i landskapet med handlingsprogrammet
Agenda 21, som skall ge riktlinjer för lokalt, nationellt och internationellt
handlande med beaktande av miljö- och utvecklingsfrågor, behövs en
tillfällig funktion som projektledare.
Med anledning av detta föreslås ett anslag om 170.000 mark vilket avser
avlöningskostnader för en nio månaders period jämte omkostnader.

28.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE

28.02.

VÄGAR

28.02.18.

Drift och underhåll av allmänna vägnätet. hamnar och byggnader
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

20.300.000,00

22.520.000

700.000

För att möjliggöra genomförande av fler vägprojekt som inte fordrar
vägplan föreslås ett tillägg om 700.000 mark under momentet vilket i
första hand avser vägen genom Syllöda och Bastö-vägen.

28.02.77.

Vägbyg"nads- och vägförbättrinr:sarbeten (R)
Bokslut 1994
11.050.000,00

Budget 1995

Förslag

12.500.000

2.500.000

Den trafikfarligaste och svårframkomligaste delen på hela sträckan Lemström-Söderby är avsnittet Lemström-Knutsboda. Eftersom vägplanen,
efter Högsta förvaltningsdomstolens utslag för detta avsnitt, nu vunnit
laga kraft föreslås att de medel som i gnmdbudgeten för år 1995 anslagits
för avsnittet Knutsboda-Söderby utgår och att motsvarande belopp anslås
för avsnittet Lemström-Knutsboda så att detta avsnitt utbjudes redan
innevarande vår. Därtill föreslås ett tilläggsanslag om 1. 500. 000 mark för
ändamålet.

Då totalkostnaden för avsnittet beräknas till 3.000.000 mark har sålunda
i och med detta hela den beräknade kostnaden för avsnittet budgeteras
under år 1995.
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För att möjliggöra projektering av en ny bro över Marsund, som placeras
parallellt med den nuvarande för att åstadkomma fullvärdiga körbanor i
vardera riktningen och en trygg trafiklösning även för fotgängare och
cyklister föreslås ett anslag om 1.000.000 mark.
Föreslås därtill att landskapsstyrelsen inom ramen för dispositionsmedlen
ka.11 inköpa markområden i anslutning till Långnäs-området.

28.04.

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

28.04.20.

M/S Skiftets driftskostnader (fil
Bokslut 1994

Budget 1994

Förslag

7.120.049,16

6.700.000

170.000

Med hänvisning till motiveringen under moment 28.04.21 föreslås ett
tilläggsanslag om 170. 000 mark.

28.04.21.

Färjbållningenjfl
Bokslut 1994

Budget 1995

Förslag

47.786.768,02

45.200.000

1.230.000

Upprätthållandet av skärgårdstrafiken vållas under året vissa merkostnader utöver vad som förutsattes i grundbudgeten för år 1995. Uppläggningstiden för de större färjorna har förkortats med ca två veckor,
tidtabellerna för den södra linjen har omstrukturerats, sommartidtabellen
kommer att tillämpas betydligt längre tid än ursprungligen avsågs och
behovet av befälsvakanser under sommaren är större än ursprungligen
antogs. Samtliga dessa omständigheter inverkar höjande på anslagsbehovet. Med beaktande av detta och vissa oförutsedda reparationskostnader föreslås ett totalt tillägg om 1.400.000 mark, varav 170.000 mark
beräknas hänföra sig till m.s Skiftets driftskostnader. Under detta
moment föreslås sålunda ett tilläggsanslag om 1.230.000 mark.

