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ALLMÄN MOTIVERING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000
SAMMANFATTNING
Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2000.
Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 40.574.000 mark.
Motionen
I anslutning till tilläggsbudgeten har en finansmotion inlämnats.
Utskottets förslag
Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns med en av utskottet
föreslagen ändring och att finansmotion nr 36/1999-2000 förkastas. Enligt utskottets förslag skall ett
anslag upptas om 400.000 mark under Ålands naturbruksskola för att täcka kostnaderna för
renoveringen av fuktskadorna i skolans huvudbyggnad. Utskottets förslag innebär att den planerade
renoveringen av tredje våningen i det gamla skolhuset inte behöver framskjutas till följd av
omdisponering av medel. Budgetens slutsumma höjs enligt förslaget till 40.974.000 mark.
UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Allmän motivering
Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget innehåller flera
tilläggsanslag som berör principiellt viktiga frågeställningar. Av motiveringarna framgår bland
annat att landskapsstyrelsen nått en uppgörelse med riket om att landskapet skall överta hanteringen
av LFA-stödet och underhålls- och kostnadsansvaret för småbåtsfarlederna, vilket kommer att
belasta landskapets budget på lång sikt. På samma sätt innebär anslaget för räntestöd och
landskapsborgen för bostadsproduktion att utgifterna ökas på sikt.
Utskottet konstaterar att frågan om sjöfartsnäringens verksamhetsbetingelser fortfarande är högaktuell. Enligt framställningen arbetar landskapsstyrelsen för ett nytt sjöfartsregister enligt EU-modell.
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Då egentligt underlag för en diskussion saknas i detta skede har utskottet inte tagit ställning i frågan
utan inväntar landskapsstyrelsens utlovade meddelande.
Enligt framställningen kommer landskapet från och med år 2000 att förutom miljöstödet även
handha LFA-stödet. Eftersom det mycket sent stod klart att landskapet skulle överta administrationen
av LFA-stödet har landskapsstyrelsen på grund av tidsbrist utarbetat ett program som utgår ifrån
rikets finansieringsram för stödet. Utskottet har fått försäkringar om att övertagandet av LFA-stödet
med tiden kan komma att innebära ökade möjligheter att utforma en egen jordbrukspolitik för
landskapet. Det är aktuellt att ändra reglerna för stödet vilket kan medföra att anpassningar som
bättre tar hänsyn till åländska förhållanden kommer att medges. Med anledning av jordbrukets
problematiska framtidsutsikter bör jordbrukspolitiken lyftas upp på lagtingets dagordning antingen i
anslutning till ordinarie budget eller i form av ett meddelande.
Beträffande landskapsstyrelsens eventuella avsikter att inleda förhandlingar om ändring av
avräkningsgrunden för klumpsumman efterlyser utskottet närmare information. Lagtinget bör ges
tillfälle att ta ställning till frågan t.ex. i samband med den ordinarie budgeten.
Under beredningen har utskottet tagit del av landskapsstyrelsens förslag till mål 2- och mål 3program för Åland 2000-2006. Landskapsstyrelsen har som målsättning att koncentrera
gemenskapsinsatserna i landskapet och eftersträva en förenklad administration. Olika typer av
gemenskapsinsatser skall samordnas och överensstämma med landskapspolitiken. För att förverkliga
detta har ansvaret för programmen fördelats mellan näringsavdelningen och utbildnings- och
kulturavdelningen. Landskapsstyrelsen föreslår i enlighet med detta att två tillfälliga tjänster inrättas
samtidigt som anslaget AStöd för kompetens i arbetslivet@ inom mål 3-programmet flyttas från
näringsavdelningen till utbildnings- och kulturavdelningen. Utskottet ställer sig positivt till dessa
åtgärder då en bättre koordination mellan de olika programmen och mellan de ansvariga
avdelningarna torde ge samordningsvinster.
Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg till budgeten
för landskapet Åland under år 2000.
Sjöfarten
Landskapsstyrelsen antog den 25.1.2000 utvecklingsåtgärder för sjöfarten år 2000. Den övergripande
målsättningen “att bevara och utveckla sjöfarten samt de åländska arbetsplatserna såväl ombord som
inom den landbaserade sjöfartsanknutna näringen, som en av Ålands vikigaste basnäringar” står kvar.
De avtalsförhandlingar som pågått under vintern och våren och de utflaggningsåtgärder som aviserats, visar att den finländska flaggan inte kommer att kunna hävda sig i konkurrens med andra EUländer ifall inte bemanningskostnaderna närmar sig nivån i andra EU-länder och ifall inte staten anpassar sin sjöfartspolitik enligt EU:s rekommendationer. Den 6.3.2000 aviserade regeringen genom
statsministern och finansministern att statsmakten skulle komma emot med statligt sjöfartsstöd ifall
arbetsmarknadsparterna kunde enas om en linje som innebär betydande besparingar på bemanningssidan. Arbetsmarknadsparterna har tid att till sommaren presentera inbesparingsförslag som kan innebära att staten kunde komma in med de åtgärder som behövs för att göra finländsk flagg mera kon-
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kurrenskraftig gentemot andra EU-flaggor såsom Danmark, Tyskland, Holland och England. Dessa
åtgärder innefattar en utökning av återbetalningen av de lönebikostnader rederierna har för de sjöanställdas löner (restitution), samt ett genomförande av en tonnagebeskattningsregim eller motsvarande
åtgärder (återförande av investeringsreserveringssystemet, isklassavskrivningar eller dyl.) vidtas.
Både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan upplever att sjöfartsnäringens verksamhetsbetingelser är
osäkra och kortsiktiga. Allmänt anses att landskapets behörighet i sjöfartsfrågor bör stärkas, men
formerna för behörighetsöverföringen har inte definierats.
Landskapsstyrelsen arbetar för ett tredje alternativ för finländsk sjöfart förutom Finlands nationella
register och parallellregistret, d.v.s. ett skräddarsytt sjöfartsregister enligt EU-modell som kunde innefatta alla typer av sjöfart. Målsättningen är att åstadkomma ett nettolönesystem, som inte belastar
landskapet och rederierna, men som möjliggör att behålla åländska sjömän i den åländska sjöfartsflottan och som säkerställer kommunernas fortsatta inkomster. När detta arbete konkretiserats kommer
landskapsstyrelsen
att
utarbeta
ett
meddelande
härom
till
lagtinget.
Vad gäller frågan om tilläggsstöd till frakttonnaget inom ramen för parallellregistret har landskapsstyrelsen berett frågan och har beredskap att återkomma till lagtinget.
Jordbruket
Landskapsstyrelsen förde under hösten 1999 och i samband med avlämnandet av förslaget till budget
för år 2000 intensiva diskussioner angående ansvaret för finansieringen och administrationen av
LFA-stödet.
Under behandlingen av ärendet har EU framfört önskemålet att miljö- och LFA-stöden bör administreras av samma myndighet. Landskapsstyrelsen har gjort överenskommelse med jord- och skogsbruksministeriet att landskapet övertar skötseln av LFA-stödet. För år 2000 överförs från statsbudgeten ett belopp om 6.150.000 mark för att bekosta den nationella stöddelen till Åland och landskapsstyrelsen inleder nu förhandlingar med finansministeriet för att från år 2001 överta finansieringen av
detta stöd och i samband med denna överenskommelse förändra avräkningsgrunden för klumpsumman.
Med anledning av det ovanstående föreslås under moment 37.18.40 en inkomst av jord- och skogsbruksministeriets andel av finansieringen om 6.150.000 mark, under moment 34.15.60 en inkomst av
EU:s andel i finansieringen om 3.900.000 mark, under moment 44.15.60 motsvarande anslag för utbetalning av EU:s finansieringsandel av LFA-stödet och under moment 47.18.40 anslag för landskapets nationella andel i finansieringen av LFA-stödet om 12.300.000 mark.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat
- högre inkomster från Europeiska Unionen
- inkomst från och jord- och skogsbruksministeriet för delfinansiering av stöd till mindre gynnade
områden
- införande av nytt avgiftstak för klientavgifter inom hälso- och sjukvården
- inkomst av försäljning av fastighet
- högre inkomst av skattegottgörelse
- högre inkomst av föregående års överskott

4
-

höjning av bevillningsfullmakten för räntestödslån för bostadsproduktion
tilläggsanslag för drogförebyggande arbete
omdisponering av anslaget för Ålands hälso- och sjukvårds byggnadsinvesteringar
tilläggsanslag för studiepenning
tilläggsanslag för Ålands folkhögskola
tilläggsanslag för livräddningsövningsanläggning
omdisponering av renoveringsanslag för Ålands naturbruksskola
tilläggsanslag för upphyrning av utrymmen för Ålands vårdinstitut
tilläggsanslag för aktieteckning
tilläggsanslag för skördeskadeersättningar
anslag för stöd till mindre gynnade områden
anslag för understöd av flygverksamhet
anslag för underhåll av farleder
omdisponering av väginvesteringsanslaget
tilläggsanslag för skärgårdstrafiken.

Tillägget balanserar på ett netto om 40.574.000 mark.
I och med tillägget har hittills under år 2000 budgeterats 1.322.156.000 mark.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till
första tillägg till budgeten för år 2000.

Mariehamn den 4 april 2000

Lantråd

Roger Nordlund
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Vicelantråd

Olof Salmén
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Ålands lagtings
beslut

om antagande av första tilläggsbudget för år 2000
--------------På framställning av landskapsstyrelsen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år
2000.
INKOMSTER
Avdelning 32
32.

LANDSKAPSSTYRELSEN

32.20.
KONSUMENTRÅDGIVNING
32.20.39. Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens
kostnader

8 000
8 000
8 000

Avdelning 34
34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

34.15.
STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
34.15.60. Inkomster från Europeiska Unionen

3 900 000
3 900 000
3 900 000

Avdelning 35
35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

35.70.
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
35.70.20. Verksamhetens inkomster

-500 000
-500 000
-500 000

Avdelning 36
36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

36.68.
BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE
36.68.23. Försäljning av fastighet
Avdelning 37

1 000
1 000
1 000
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37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

37.18.
ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET
37.18.40. Delfinansiering av stöd till mindre gynnade områden

6 150 000
6 150 000
6 150 000

Avdelning 38
38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

38.30.
VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR
38.30.22. Försäljning av fastigheter

23 000
23 000
23 000

Avdelning 39
39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

31 392 000

39.10.
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
39.10.91. Skattegottgörelse

1 613 000
1 613 000

39.30.
UPPTAGNA LÅN
39.30.90. Finansieringslån

9 889 000
9 889 000

39.98.
BUDGETÖVERSKOTT
39.98.99. Föregående års överskott

19 890 000
19 890 000

Inkomsternas totalbelopp

40 974 000

UTGIFTER
Huvudtitel 42
42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

42.40.
LAGBEREDNINGEN
42.40.01. Verksamhetens utgifter (VR)

0
0
0

Huvudtitel 43
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43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.25.
FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION
43.25.67. Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)
43.27.
ELSÄKERHET OCH ENERGI
43.27.40. Understöd för befrämjande av förnybar energi
ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE
UTGIFTER
43.95.05. Utgifter för hyreslokaliteter

680 000
0
0
590 000
590 000

43.95.

90 000
90 000

Huvudtitel 44
44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.05.
ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA
44.05.30. Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)
44.15.
STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
44.15.60. Stöd från Europeiska Unionen

4 500 000
600 000
600 000
3 900 000
3 900 000

Huvudtitel 45
45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.10.
ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER
45.10.01. Verksamhetens utgifter (VR)
45.70.
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
45.70.74. Byggnadsinvesteringar (R)

100 000
100 000
100 000
0
0

Huvudtitel 46
46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.01.
ALLMÄN FÖRVALTNING
46.01.01. Verksamhetens utgifter (VR)

46.03.

STUDIESERVICEENHETEN

9 031 000
150 000
150 000

1 380 000
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46.03.01. Verksamhetens utgifter (VR)
46.03.50. Studiepenning (F)

50 000
1 330 000

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET
46.09.05. Nordiskt kulturutbyte och Östersjökulturutbyte

41 000
41 000

46.19.
VUXENUTBILDNINGSENHETEN
46.19.40. Stöd för kompetens i arbetslivet

750 000
750 000

46.32.
ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA
46.32.20. Verksamhetens utgifter (VR)

150 000
150 000

46.40.
ÅLANDS SJÖMANSSKOLA
46.40.75. Grundreparationer (R)

2 000 000
2 000 000

46.41.
ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM
46.41.77. Livräddningsövningsanläggning (R)

3 500 000
3 500 000

46.44.
ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA
46.44.75. Renovering av fastighet (R)

400 000
400 000

46.46.
ÅLANDS HUSMODERSSKOLA
46.46.74. Inredning av skolands vind (R)

120 000
120 000

46.50.
ÅLANDS VÅRDINSTITUT
46.50.20. Verksamhetens utgifter (VR)

440 000
440 000

46.60.
MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET
46.60.75. Uppförande av museimagasin (R)

100 000
100 000

Huvudtitel 47
47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.01.
ALLMÄN FÖRVALTNING
47.01.01. Verksamhetens utgifter (VR)
47.03.
NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE
47.03.47. Stöd för företagens kompetensutveckling
47.03.88. Aktieteckning i bolag (R)

47.07.

TURISMEN

24 143 000
200 000
200 000
9 250 000
-750 000
10 000 000

405 000
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47.07.40. Turismens främjande (R)

405 000

47.15.
FRÄMJANDE AV LANTBRUKET
47.15.45. Ersättningar för skördeskador och växtskydd (R)
47.18.
ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET
47.18.40. Stöd till mindre gynnade områden
47.18.42. Nationella stöd till jordbruket som ansluter till miljöstödsprogrammet
47.21.
FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET
47.21.01. Verksamhetens utgifter (VR)
47.22.
JAKT- OCH VILTVÅRD
47.22.04. Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)

1 450 000
1 450 000
12 440 000
12 300 000
140 000
350 000
350 000
48 000
48 000

Huvudtitel 48
48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2 520 000

48.10.
ÖVRIG TRAFIK
48.10.40. Understöd för flygverksamhet

300 000
300 000

48.20.
SKÄRGÅRDSTRAFIKEN
48.20.20. Verksamhetens utgifter (VR)

870 000
870 000

48.30.
VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR
48.30.23. Utgifter för underhåll av farleder
48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)
Utgifternas totalbelopp

1 350 000
1 050 000
300 000
40 974 000

Mariehamn den 19 maj 2000

Sune Eriksson
talman

Ragnar Erlandsson
vicetalman

Bert Häggblom
vicetalman
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INKOMSTER
32.

LANDSKAPSSTYRELSEN

32.20.

KONSUMENTRÅDGIVNING

32.20.39.

Kommunernas ersättning för konsume ntrådgivningsverksamhetens
kostnader
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

127.000

8.000

Med hänvisning till grundbudgeten för år 2000 föreslås ett tillägg om
8.000 mark varefter den budgeterade inkomsten är lika stor som anslaget
under moment 42.20.01.
Specifikation:
3000

Inkomster av verksamheten
Tillägg

8.000
8.000

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

34.15.

STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

34.15.60.

Inkomster från Europeiska Unionen
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

21.600.000

3.900.000

Med hänvisning till moment 44.15.60 föreslås ett tillägg om 3.900.000
mark.
Specifikation:
8000

35.

Europeiska Unionen
Tillägg

SOCIAL- OCH
OMRÅDE

MILJÖAVDELNINGENS

3.900.000
3.900.000

FÖRVALTNINGS-
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35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

35.70.20.

Verksamhetens inkomster
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

25.000.000

-500.000

I syfte att förhindra en oskäligt stor avgiftsbörda föreslås införande av ett
avgiftstak på 3.500 mark för de kostnader som klientavgifterna inom hälso- och sjukvården förorsakar den som använder servicen. Det nuvarande
högkostnadsskyddet, som tillsvidare förblir oförändrat, är 1.500 mark men
omfattar inte avgifterna för kortvarig anstaltsvård vilket det nya taket skulle göra.
Avgiftstaket föreslås ha samma principiella struktur, införande och tilllämpning, som motsvarande avgiftsbegränsning i riket enligt lagen och
förordningen om ändring av lagen respektive förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 1308/1999, 1309/1999). ÅHS styrelse har tillsatt en arbetsgrupp för att helhetsmässigt se över avgiftsstrukturen och -nivån inom hälso- och sjukvården.
Förändringens ekonomiska konsekvenser beräknas till ca 500.000 mark i
minskade inkomster.
Specifikation:
3000

Inkomster av verksamheten
Minskning

-500.000
-500.000

36.

UTBILDNINGS- OCH
NINGSOMRÅDE

36.68.

BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE

36.68.23

Försäljning av fastighet
Bokslut 1999

KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALT-

Budget 2000

Budget

300.000

1.000

Föreslås att landskapsstyrelsen befullmäktigas att godkänna inlösen, i enlighet med 60 § Fastighetsbildningslagen (FFS 554/95), av ett ca 140 m2
stort outbrutet tillandningsområde tillhörande landskapets fastighet Bomarsunds fästning med Prestö Rnr 4:40 på Prästö, Sund.
Med hänvisning till detta föreslås en beräknad inkomst om ca 1.000 mark.
Specifikation:
1120
3900

Jord- och vattenområden
Verksamhetens övriga inkomster

1.000
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Tillägg

1.000

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

37.18.

ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET
Kapitlet nytt.

37.18.40.

Delfinansiering av stöd till mindre gynnade områden
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget
6.150.000

Momentet nytt.
Inkomsten avser jord- och skogsbruksministeriets finansieringsandel av
stöd till mindre gynnade områden. Se även moment 47.18.40.
Specifikation:
8009

Övriga inkomstöverföringar
Totalt

6.150.000
6.150.000

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

38.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

38.30.22.

Försäljning av fastigheter
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

120.000

23.000

Föreslås att landskapsstyrelsen befullmäktigas att försälja för 23.000 mark
ett ca 126 m2 stort outbrutet område av lägenhet Vägområde 3:156 i Dalkarby by till Mariehamns stad. Markområdet angränsar till Mariehamns
stads befintliga tomter där staden planerar ändring av stadsplanen.

Specifikation:
1120
3900

39.

Jord- och vattenområden
Verksamhetens övriga inkomster
Tillägg

23.000
23.000

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER
AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER
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39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

39.10.91.

Skattegottgörelse
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

65.000.000

1.613.000

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande
skattegottgörelsen för år 1998 till 66.613.172 mark.
Med anledning härav föreslås en höjning av inkomsten under momentet
med 1.613.000 mark.
Specifikation:
9102

Skattegottgörelse
Tillägg

39.30.

UPPTAGNA LÅN

39.30.90.

Finansieringslån
Bokslut 1999

1.613.000
1.613.000

Budget 2000

Budget

19.522.000

9.889.000

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås upptagande av en inkomst om 9.489.000 mark.
Specifikation:
2400

Markmässiga lån
Tillägg

9.489.000
9.489.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000
Utskottet föreslår att anslaget höjs med 400.000 mark för att balansera
den föreslagna ändringen i moment 46.44.75 som rör renoveringen av det
gamla skolhuset på Ålands naturbruksskola.
39.98.

BUDGETÖVERSKOTT

39.98.99.

Föregående års överskott
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

15

50.000.000

19.890.000

Utgående från det preliminära bokslutet föreslås inkomsten under momentet höjd med 19.890.000 mark.
Specifikation:
(9800

Hjälpkonto till budgetdelen
Tillägg

19.890.000
19.890.000)
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U T G I F T ER
42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

42.40.

LAGBEREDNINGEN

42.40.01.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

2.407.000

0

Landskapsstyrelsen konstaterar att den mängd framställningar som tillställts lagtinget minskat samtidigt som angelägna lagstiftningsärenden inte
kunnat igångsättas. Orsakerna till detta är flera, bl.a. har den mängd arbete
som kunnat ägnas lagtingsärenden minskat efter EU-medlemskapet. Detta
både som en direkt effekt av unionsmedlemsskapet och på grund av att
många lagstiftningshelheter numera består också av landskapsförordningar
förutom landskapslagarna.
Landskapsstyrelsen bedömer att det åtminstone på kort och medellång sikt
föreligger ett behov av en personalutökning på lagberedningen, dels för att
snabbare kunna igångsätta angelägna lagstiftningsprojekt och dels för att
bättre kunna anpassa landskapsstyrelsens arbete till lagtingsessionerna
också i sådana situationer när arbetet med enskilda större ärenden låser
sig. Avsikten är därför att ytterligare en tillfällig lagberedare skall anställas under år 2000 och preliminärt också under år 2001. Liksom för den befintliga tillfälliga tjänsten skall avtalslön gälla.
Anställandet av ytterligare en tillfällig lagberedare bedöms inte kräva något tilläggsanslag, eftersom det finns tillgång till medel vilka budgeterades
för år 1999.
Dispositionsplan:
4000

Personalutgifter
- tillfälliga tjänster
Tilläggsbehov
Användning av tidigare års anslag
Förslag

144.000
144.000
-144.000
0

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000
Utskottet ser positivt på landskapsstyrelsens förslag att utöka personalresurserna på lagberedningen. Med hänvisning till finansutskottets motiveringar i betänkandet till budgeten år 2000 vill utskottet dock framhålla behovet av en översyn av anställningsvillkoren för de anställda vid lagberedningen inför nästa års budget.
43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
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43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

1.000.000

0

Rubriken ändrad.
Landskapsstyrelsen föreslår att beloppet för räntestödslån höjs så att räntestödslån får beviljas för totalt 80.000.000 mark då efterfrågan på medel för
främst hyresbostadsproduktion men även för ägarbostäder är högre än beräknat.
Höjningen av bevillningsfullmakten föranleder inte högre anslagsbehov
under år 2000, men den framtida ackumulerade kostnadsbelastningen för
landskapet utgående från stödarrangemangen beräknas beroende på rådande ränteläge, till 18,4 – 27,2 miljoner mark efter 10 år, 33,6 – 49,6 miljoner mark efter 20 år och 43,2 – 64,0 miljoner mark efter 30 år.
43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

43.27.40.

Understöd för befrämjande av förnybar energi
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

2.400.000

590.000

Idag sker flisning av skogsrester med en mindre flishugg. För att trygga
försörjningen av bränsle till befintliga och framtida biobränsleanläggningar i landskapet finns behov av en större mobil flishugg. Då intresse för att
utveckla flisningsverksamheten visats föreslår landskapsstyrelsen att stöd
kan beviljas för inköp av en mobil flishugg med tillhörande kringutrustning. Understödet får dock utgöra högst 40 % av de godtagbara anskaffningskostnaderna. Med anledning av detta föreslås ett tillägg om 590.000
mark under momentet.
Dispositionsplan:
8305

Övrigt näringsliv
Tilläggsbehov

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000

590.000
590.000
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Utskottet föreslår efter omröstning att landskapsstyrelsens förslag godkänns. Beslutet biträddes av vice ordföranden Holmberg samt ledamoten
Jan-Erik Mattsson och ersättaren Strand.
43.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

43.95.05.

Utgifter för hyreslokaliteter
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

400.000

90.000

För att tillgodose landskapsstyrelsens och lagtingets behov av verksamhetsutrymmen föreslås ett tillägg om 90.000 mark under momentet för
upphyrning av lokaliteter vid Strandgatan 16.
Dispositionsplan:
4200

Hyror
Tilläggsbehov

90.000
90.000

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

23.500.000

600.000

Kompletteringen av skatteinkomsterna för år 1998 uppgår till 23.615.623
mark. Beloppet överstiger de beräkningar som gjordes utgående från preliminära beskattningsuppgifter under budgetberedningen. Härvid erfordras
ett tillägg under momentet om 116.000 mark.
Därtill föreslår landskapsstyrelsen ett anslag om 484.000 mark att utges
som understöd enligt prövning åt kommuner som i första hand på grund av
exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov
av ökat ekonomiskt stöd.
Dispositionsplan:
8207

Allmänna stöd
Tilläggsbehov

44.15.

STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

44.15.60.

Stöd från Europeiska Unionen

600.000
600.000
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Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

21.600.000

3.900.000

Under momentet förslås ett tillägg om 3.900.000 mark. Tillägget avser
EU:s finansiering av stöd till mindre gynnade områden, vilket finansieras
ur EU:s garantifond (EUGFJ). Se även allmänna motiveringen samt momenten 47.18.40 och 34.15.60.
Dispositionsplan:
8204

Primärnäringar
Tilläggsbehov

3.900.000
3.900.000

45.

SOCIAL- OCH
OMRÅDE

MILJÖAVDELNINGENS

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

45.10.01.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 1999

FÖRVALTNINGS-

Budget 2000

Budget

350.000

100.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 100.000 mark för främst anordnande av föreläsningar och informationskampanjer om droger.
En arbetsgrupp har även tillsatts för att utarbeta en strategi för landskapets
drogförebyggande arbete åren 2000 – 2001.
Dispositionsplan:
4300

Inköp av tjänster
Tilläggsbehov

100.000
100.000

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

10.000.000

0

Föreslås att anslaget om 8.000.000 mark för om- och tillbyggnad av hälsocentralen får omdisponeras så att 500.000 mark kan användas för verksamhetsplanering med beaktande av fastighetsutnyttjandet totalt sett samt
inledande planering av en psykiatrisk enhet, läkarmottagningen vid hälsocentralen och köket vid centralsjukhuset.
46.

UTBILDNINGS- OCH
NINGSOMRÅDE

KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALT-
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46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

46.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

3.832.000

150.000

Under året skall de nya strukturfondsprogrammen mål 2 och 3 implementeras på Åland. Detta förutsätter ett omfattande arbete med att upprätta nya
rutiner för hantering av programmen. Vidare är uppföljnings- och rapporteringsarbetet av programmen rigorösa. Näringsavdelningen har huvudansvaret för mål 2 medan utbildningsavdelningen har huvudansvaret för mål
3. Det är dock önskvärt att dessa båda program koordineras så långt som
möjligt. Detta underlättar den kommande administrationen av programmen.
Landskapsstyrelsen föreslår därför att medel för en tillfällig tjänst som
handläggare under programperioden upptas. Till arbetsuppgifterna hör
bl.a. utvecklandet av kompetenssystem och utbildningsinsatser på arbetsplatser, att vara åtgärdsansvarig och ansvarig för beredning av projektansökningar och föredragande vid beslut samt att vara informationsansvarig
(extern marknadsföring av åtgärden).
Dispositionsplan:
4000

Personalutgifter
- tillfälliga tjänster
Tilläggsbehov

150.000
150.000

46.03.

STUDIESERVICEENHETEN

46.03.01.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

395.000

50.000

Föreslås ett tillägg om 50.000 mark för att förbättra informationen om lånehanteringen för studerande, då antalet studielån som banken säger upp
och där landskapet måste träda in som borgensman ökar.
Dispositionsplan:
4300

46.03.50.

Inköp av tjänster
Tilläggsbehov

50.000
50.000

Studiepenning (F)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

29.500.000

1.330.000
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Fr.o.m. 1.5.2000 träder lagarna om ändring av lagen om studiestöd och lagen om bostadsbidrag i kraft (FFS 41 och 42/2000) vilket innebär att alla
studerande som inte har barn och som bor i en hyresbostad lyfter bostadsbidrag enligt lagen om studiestöd. Den i riket gällande lagen om bostadsbidrag tillämpas på Åland genom en blankettlag (ÅFS 63/75) vilket innebär att de studerande som tidigare erhållit bostadsbidrag via den allmänna
bostadsbidragslagen inte längre är berättigade till det fr.o.m. 1.5.2000. De
kan heller inte lyfta bostadsbidrag enligt LL om studiestöd (ÅFS 94/95).
Landskapsstyrelsen avser att avlåta en framställning med förslag till ändring av LL om studiestöd så att ovan nämnda studerande i fortsättningen
kan erhålla bostadsbidrag genom studiestödet. Denna lagstiftning beräknas
kunna träda ikraft tidigast 1.8.2000.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att anslaget även kan användas
för att kompensera de studerande som med anledning av ändrad rikslagstiftning blir utan bostadsstöd efter 1.5.2000 tills ändrad lagstiftning träder
ikraft. För det tillfälliga arrangemanget erfordras ett tillägg om uppskattningsvis 30.000 mark under momentet, emedan de flesta studerande avslutar skolåret i maj. Därtill föreslås ett tillägg om ca 1.300.000 mark för de
tilläggsutgifter som ovan nämnda förslag till ändring av LL om studiestöd
beräknas medföra. Lagförslaget kommer att innebära en inbesparing under
moment 45.10.50 Bostadsbidrag.
Dispositionsplan:
8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd
Tilläggsbehov

1.330.000
1.330.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000
Det föreslagna anslaget hör samman med en lagframställning som avlämnats till lagtinget. I framställningen föreslås att de studerande som inte
längre kan erhålla bostadsbidrag med stöd av bostadsbidragslagen skall
erhålla detta med stöd av lagen om studiestöd. Ändringen följer motsvarande lagändring i riket. Med tanke på rättsäkerheten är det viktigt att det
finns en lag till grund för fördelningen av bidraget. I likhet med landskapsstyrelsen anser utskottet att de åländska studerandena skall ges
samma ekonomiska möjligheter att studera som rikets studerande.
46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte och Östersjökulturutbyte
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

508.000

41.000

Föreslås ett tillägg om 41.000 mark för utbyte av uttjänt kopiator vid Nordens Institut.
Dispositionsplan:
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1125

Maskiner och inventarier
Tilläggsbehov

46.19.

VUXENUTBILDNINGSENHETEN

46.19.40.

Stöd för kompetens i arbetslivet
Bokslut 1999

41.000
41.000

Budget 2000

Budget
750.000

Momentet nytt.
Utbildnings- och kulturavdelningen har programansvaret för ”Mål 3programmet för Åland 2000-2006”. För finansieringsandelar för åtgärder
inom programmet föreslås ett anslag om 750.000 mark. Anslaget kan även
användas för kartläggning av utbildningsbehov, planering och uppbyggnad
av system.
Avsikten med stödet är att stimulera till ytterligare åtgärder utöver företagets normala verksamhet, d.v.s. utöver de resurser som normalt avsätts till
utbildning. Stödet kommer som huvudregel att riktas mot små och medelstora företag men kan även riktas mot stora företag i Mariehamn, d.v.s. i
område utanför stödkartan, då det även inom stora företag finns grupper av
lågutbildade arbetstagare, speciellt kvinnor som har ett stort behov av utbildning för att kunna möta de nya arbetsformerna.
Stöd beviljas såväl till allmän utbildning som särskild. En särskild utbildning omfattar teoretisk och/eller praktisk utbildning som till huvudsakliga
delar kan användas i arbetstagarens nuvarande eller framtida anställning i
det stödmottagande företaget. Utbildningen skall röra företagets specifika
verksamhet. Utbildningen kan äga rum i företagets egna lokaliteter men
även i andra lokaliteter.
En allmän utbildning rör inte ett företags specifika verksamhet utan rör företagets allmänna drift och ger färdigheter som i stor utsträckning går att
överföra till andra företag eller andra arbetsområden. Utbildningen syftar
till att förbättra arbetstagarnas kvalifikationsnivå. En allmän utbildning ger
upphov till erkännande, intyg eller godkännande av offentliga myndigheter eller organ eller av andra organ som har befogenhet till detta.
Den högsta tillåtna stödnivån följer kommissionens rambestämmelser. För
stora företag i Mariehamn (område utanför stödkartan) är stödnivån 25 %
för särskild utbildning samt 50 % för allmän utbildning och för övriga
Åland (stödberättigat område enligt artikel 87.3 c) 30 % för särskild utbildning och 55 % för allmän utbildning. Beträffande små och medelstora
företag är högsta tillåtna stödnivån 35 % och 70 % respektive 40 % och 75
%.
I stort motsvarande anslag upptogs i grundbudgeten under moment
47.03.47, vilket således föreslås utgå.
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Dispositionsplan:
8205

Övrigt näringsliv
Anslagsbehov

750.000
750.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000
I ltl Lasse Wikslöfs finansmotion nr 36/1999-2000 föreslås att anslaget
under momentet höjs med 50.000 mark för kampanjen AOrka till pension.@
Landskapsstyrelsen föreslår att 750.000 mark upptas under momentet för
Mål 3-programmet för Åland 2000-2006. I motiveringarna till momentet
föreslås att företag skall kunna söka medel för utbildningsinsatser ur de
anslagna medlen inom ramen för Mål 3-programmet för Åland. Utskottet
har under behandlingen av tilläggsbudgeten fått del av information om
den kampanj som omnämns i finansmotionen. Kampanjen syftar bland annat till att erbjuda utbildning till företag. Enligt utskottets bedömning kan
kampanjen vara av intresse för åländska företag. Det torde dock inte föreligga något hinder mot att företag beviljas medel ur anslaget under detta
moment för deltagande i kurser av det slag som avses i motionen. Eftersom de anslagna medlen kan användas för det ändamål som motionen avser föreslår utskottet att motionen förkastas.
Under beredningen har utskottet noterat att den lagstiftning som reglerar
bildningsförbundens verksamhet är ålderdomlig och inte anpassad efter
dagens förhållanden. Utskottet emotser därför att landskapsstyrelsen så
snart som möjligt vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att lagstiftningen skall kunna förnyas.

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

46.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

5.044.000

150.000

Ålands folkhögskola har behov av en bil för främst elev- men även varutransporter. För konst- och fotolinjerna görs många studiebesök och undervisningen sker tidvis också i andra skolor. Den nya idrottslinjen har ytterligare aktualiserat behovet i form av transporter till gymnastiksalar och
motsvarande anläggningar.
Med hänvisning till ovanstående samt att det för skolans sommarverksamhet år 1999 blev ett överskott om drygt 150.000 mark föreslås ett tillägg
om 150.000 mark för inköp av en bil för att underlätta skolans transportbehov.
Dispositionsplan:

24
1125

Maskiner och inventarier
Tilläggsbehov

150.000
150.000

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

46.40.75.

Grundreparationer (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

1.000.000

2.000.000

I grundbudgeten för år 2000 har beaktats anslag för utbyte av avloppsstammar i kök.
Efter beredningen av grundbudgeten har det framkommit att avloppsstammarna i skolans huvudbyggnad är totalt sönderrostade. Detta medför
sanitära olägenheter för verksamheten. Då anbud inbegärts visade det sig
att kostnaderna stiger till ca 1.600.000 mark för genomförande av projektet.
I samband med uppförandet av livräddningsövningsanläggningen föreslås
renovering och utbyte av sporthallens värmeanläggning och simbassängens reningsverk.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 2.000.000 mark.

Dispositionsplan:
1122

Byggnader
Tilläggsbehov

2.000.000
2.000.000

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

46.41.77.

Livräddningsövningsanläggning (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

2.000.000

3.500.000

Livräddningsövningsanläggningsprojektet har detaljplanerats i enlighet
med grundbudgeten för innevarande år. De beräknade kostnaderna för projektet uppgår till 13.500.000 mark och byggandet av anläggningen har påbörjats i mars 2000. Anläggningen förväntas vara färdigställd i början av
år 2001.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 3.500.000 mark för
färdigställande av livräddningsövningsanläggningen. I och med detta har
hela den beräknade kostnaden om 13.500.000 mark budgeterats.
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Dispositionsplan:
1122

Byggnader
Tilläggsbehov

3.500.000
3.500.000

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

46.44.75.

Renovering av fastighet (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

650.000

400.000

I grundbudgeten upptogs ett anslag om 650.000 mark för renovering av
gamla skolhusets tredje våning. Då det nu konstaterats vissa vattenskador i
huvudbyggnadens tak- och väggkonstruktioner föreslår landskapsstyrelsen
att renoveringen av gamla skolhusets tredje våning anstår och medlen kan
användas för sanering och renovering av huvudbyggnadens vattenskador.
Renoveringen är nödvändig för undvikande av ytterligare skador samt för
att undvika sanitära olägenheter i skolan. Arbetet planeras utföras under
sommaren 2000.
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000
I tilläggsbudgeten föreslås att den planerade renoveringen av det gamla
skolhusets tredje våning skall skjutas upp och att de budgeterade medlen i
stället skall omdisponeras och användas för att åtgärda de vattenskador
som uppstått i huvudbyggnadens tak- och väggkonstruktioner. Utskottet
har erfarit att den planerade renoveringen av den gamla skolbyggnaden
redan har projekterats. Ombyggnaden är angelägen eftersom landsbygdscentret är i stort behov av tilläggsutrymmen. Ombyggnaden är dessutom
en förutsättning för att Ålands landsbygdscentrum skall kunna utvecklas
såsom planerats. Enligt utskottet är kostnaderna och arbetsinsatsen för att
åtgärda vattenskadorna i huvudbyggnaden inte av sådant omfång att de
bör leda till att renoveringen av det gamla skolhuset skjuts upp. Utskottet
föreslår därför att ett anslag tas upp till ett belopp som täcker de beräknade kostnaderna för saneringen och reparationen av vattenskadorna.
46.46.

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

46.46.74.

Inredning av skolans vind (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget
120.000

Momentet nytt.
I grundbudgeten för år 1999 upptogs ett anslag om 950.000 mark för inredning av skolans vind för undervisningsändamål.
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Vid genomförandet av byggprojektet framkom ytterligare kostnader, då
material måste bytas ut i större utsträckning än beräknat.
Med anledning av ovanstående föreslås att ytterligare 120.000 mark upptas för inredningen av skolans vind.
Dispositionsplan:
1122

Byggnader
Anslagsbehov

120.000
120.000

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

46.50.20.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

4.632.000

440.000

Bristen på undervisningsutrymmen vid Ålands vårdinstitut har medfört
stora svårigheter för förverkligandet av verksamheten både kvantitativt
och kvalitativt. Sedan augusti 1999 har efterfrågan på närvårdare och sjukskötare varit synnerligen stor. Mot bakgrund av detta har tilläggsutrymmen om totalt 258 m2 vid Storagatan 15 hyrts upp för undervisningen. För
hyresutgifter, iordningställande av lokalerna, städning och undervisningsmaterial föreslås ett tilläggsanslag om 440.000 mark.
Dispositionsplan:
4000
4100
4200
4300
1125

Personalutgifter
- personal i arbetsavtalsförhållande
Material och förnödenheter
Hyror
Inköp av tjänster
Maskiner och inventarier
Tilläggsbehov

58.000
10.000
117.000
175.000
80.000
440.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000
Landskapsstyrelsen föreslår ett tilläggsanslag om 440.000 mark för upphyrning och iordningställande av tilläggsutrymmen för undervisningslokaler. Antalet sökande till utbildningarna vid vårdinstitutet har ökat under
det senaste året, vilket antas bero på att det allt oftare ställs krav på utbildad arbetskraft, t.ex. inom hemvården.Vårdinstitutet erbjuder utbildning
på gymnasialstadienivå samtidigt som det är en av de fem programansvariga skolorna inom Ålands yrkeshögskola. I kulturutskottets betänkande
om landskapslagen om försöksverksamheten med yrkeshögskoleutbildningen efterlystes en utvärdering av yrkeshögskolan till våren 1999. Någon sådan har ännu inte avgetts till lagtinget. Utskottet vill därför i detta
sammanhang framhålla att den efterfrågade utvärderingen är nödvändig
som beslutsunderlag när ställning skall tas till hur de akuella skolorna
skall utvecklas framöver.
46.60.

MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET
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46.60.75.

Uppförande av museimagasin (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget
100.000

Momentet nytt.
För projektering av en lagerbyggnad för museibyråns behov föreslås ett
anslag om 100.000 mark.
Dispositionsplan:
1122

Byggnader
Anslagsbehov

100.000
100.000

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

47.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

8.422.000

200.000

Enligt grundbudgeten för år 2000 förutsätts den tjänst som turistsekreterare som varit placerad vid Ålands Turistförbund indragen varvid motsvarande funktion skulle upprätthållas av turistförbundet. Då emellertid ingen
frivillig överenskommelse om överflyttningen nåtts med tjänsteinnehavaren föreslås budgeten ändrad så att tjänsten inte indras.
Under året skall de nya strukturfondsprogrammen mål 2 och mål 3 implementeras på Åland. Detta förusätter ett omfattande arbete med att upprätta
nya rutiner för hantering av programmen. Vidare är uppföljnings- och rapporteringsarbetet av programmen rigorösa. Näringsavdelningen har huvudansvaret för mål 2 medan utbildningsavdelningen har huvudansvaret
för mål 3. Det är dock önskvärt att dessa båda program så långt som möjligt koordineras vilket underlättar den kommande administrationen av
programmen. Föreslås därför att medel till en tillfällig tjänst under programperioden anslås. Arbetsuppgifterna innehåller bl a utarbetande av nya
administrativa rutiner för programmens genomförande, vara ansvarig för
övervakningskommittén, sköta rapporteringsarbetet till övervakningskommittén samt EU-kommissionen och vara ansvarig för information om
programmen.
Arbetet med certifiering av de åländska skogarna som beskrivits i grundbudgeten för år 2000 har nu aktualiserats ytterligare. Skogscertifieringen
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innebär att omfattande anvisningar samt kontroll-, uppföljnings- och dokumentationssystem skall byggas upp. Skogscertifieringen förutsätter vidare att de skyddsvärda biotoper som omnämns i LL om skogsvård och
LL om naturvård skall lokaliseras och avgränsas. En inventering av dessa
objekt föreslås utföras i samarbete mellan skogsbruksbyrån och miljöbyrån. Certifieringen måste byggas upp som ett omfattande projekt där alla
skogliga organisationer på Åland deltar. Projektplanen med åtgärdsförslag
och tidsram kommer att specificeras ytterligare under året. Föreslås med
anledning av ovanstående att medel anslås för avlönande av en tillfällig
projektledare.
Landskapsstyrelsen avser att stöda igångsättningen av projektet “Ålänningar i världen”. Projektet syftar till att öka antalet återinflyttade till
Åland, förbättra kontakterna mellan studerande och näringslivet samt att
hindra en ökad kompetensflykt från Åland. Projektet är omfattande samt
består av flera under projekt. Det viktigaste är att uppdatera det s k bortaålänningsregistret för att erhålla kanalerna till de olika målgrupper dit kontakterna bör förbättras. Under hösten planeras ett kontakt- och kunskapsskapande seminarium att hållas i Helsingfors och i Stockholm. För genomförandet är de respektive ålandskontoren ansvariga. För att genomföra seminarierna föreslås ett anslag om 100.000 mark
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 200.000 mark varvid beaktats att ytterligare 242.000 mark kan användas av tidigare års anslag.
Dispositionsplan:
4000

4300

Personalutgifter
- inrättade tjänster
- tillfälliga tjänster
Inköp av tjänster
Tilläggsbehov
Användning av tidigare års anslag
Förslag

91.673
250.327

342.000
100.000
442.000
-242.000
200.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000
Utskottet har erfarit att arbetet med skogscertifiering fortgår, men att
mycket arbete ännu återstår innan projektet är genomfört. Landskapsstyrelsen föreslår därför att medel anslås för avlönande av en tillfällig projektledare för att leda arbetet. Förslaget tillstyrks då det enligt utskottet är
angeläget att arbetet med skogscertifieringen avancerar.

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.47.

Stöd för företagens kompetensutveckling
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

750.000

-750.000
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Med hänvisning till moment 46.19.40 föreslås anslaget utgå.
Dispositionsplan:
8205

47.03.88.

Övrigt näringsliv
Minskning

-750.000
-750.000

Aktieteckning i bolag (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

1.500.000

10.000.000

Landskapsstyrelsen avser att utveckla och förändra verksamheten i Ålands
Utvecklings Ab. Målet är att få tillstånd fler utvecklingsbara exportprojekt
som bidrar till att bredda näringsstrukturen i landskapet. Detta görs genom
att utveckla Ålands Utvecklings Ab till ett riskkapitalbolag med tillräckliga personella och ekonomiska resurser, att antalet projekt som delfinansieras ökar samt att bolaget tar ett aktivare ansvar i företagens utvecklingsfas.
Huvudprincipen skall vara att en viss avkastning på kapitalet eftersträvas,
men policyn skall främst vara att delta i ett utvecklingsprojekts inledningsskede och gå ur då verksamheten utvecklats så mycket att andra intressenter är beredda att satsa i projekten. Kapital satsas endast i utvecklingsbranscher som ger mervärde till det åländska samhället. Det är då fråga om
varu- och tjänsteexport med hög avkastningspotential och god sysselsättningseffekt och utvecklingspotential. Även regionalpolitiska skäl kan vägas in.
I syfte att diversifiera den landbaserade näringsverksamheten för att landskapet inte så ensidigt skall vara beroende av sjöfartsnäringen, krävs en
satsning på bl.a. arbetsplatsområden och lämpliga lokaliteter. Landskapsstyrelsen avser att i detta syfte intensifiera samarbetet med kommunerna.
Avsikten är att kommunerna huvudsakligen tar ansvaret för att det finns
lämpliga arbetsplatsområden samt en god planering och infrastruktur för
att bedriva företagande i de respektive kommunerna. Beträffande uppförande och upprätthållande av lämpliga lokaliteter är i detta avseende
Ålands Industrihus Ab och Norra Ålands Industrihus Ab verkställare, där
landskapsstyrelsen i båda fall är huvudägare. Landskapsstyrelsen avser att
om behov föreligger utnyttja aktiekapital för att bolagen skall kunna
genomföra lämpliga investeringar. Under år 2000 har Ålands Industrihus
Ab aviserat flera satsningar vilket föranleder att landskapsstyrelsen föreslår att anslaget bör höjas. Landskapsstyrelsen avser vidare att föra en dialog med bolagen om att principer för uthyrningsverksamheten bör fastställas utifrån en differentierad hyra som premierar företag som bidrar till att
landskapsstyrelsens näringspolitiska mål uppfylls. Industrihusen bör vida-
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re ges de ekonomiska förutsättningar att de kan driftsfinansiera ett visst
beredskapsutrymme för såväl industri som tjänsteproducerande företag
och som står färdigt att genast tas i bruk.
Dispositionsplan:
1130

Värdepapper
Tilläggsbehov

10.000.000
10.000.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000
Utskottet föreslår efter omrösning att landskapsstyrelsens förslag godkänns. Beslutet biträddes av vice ordföranden Holmberg samt ledamoten
Jan-Erik Mattsson och ersättaren Strand.
47.07.

TURISMEN

47.07.40.

Turismens främjande (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

8.226.000

405.000

Landskapsstyrelsen avser att under året arbeta för att ett centralt, heltäckande och realtidsbaserat bokningssystem kan utvecklas och tas i bruk som
i första hand kan boka all landbaserad turism. Målet med ett centralt bokningssystem är att
- göra det lätt att boka Åland
- komplettera och samverka med de system som redan finns
- en kontakt med en åländsk turistföretagare möjliggör bokning av allt
som Åland erbjuder, oberoende av vem som producerar tjänsten
- begränsa allotment som förhindrar fullt kapacitetsutnyttjande
- minimera kostnaderna för den enskilda turistföretagaren för de nödvändiga stödsystemen
- skapa en enkel bokning för de olika turistföretagarna för de nödvändiga stödsystemen
- höja Ålands attraktionskraft som resemål hos researrangörer och resebyråer
- vid mässor ha en gemensam uppkoppling mot det centrala systemet för
att möjliggöra omedelbara avslut
- skapa en snabb, enkel och effektiv rapportering för planering av marknadsåtgärder inom Ålands Turistförbund.
Föreslås att för ändamålet upptas 500.000 mark främst för att utges till
Ålands Turistförbund eller till annan organisation för ändamålet, som understöd för utvecklande av systemet.
Med hänvisning till moment 47.01.01 och förslaget att tjänsten som turistsekreterare kvarstår som landskapstjänst, föreslås turistförbundets verksamhetsbidrag minskat med 95.000 mark.
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Dispositionsplan:
8205

Övrigt näringsliv
Tilläggsbehov

405.000
405.000

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

47.15.45.

Ersättningar för skördeskador och växtskydd (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

300.000

1.450.000

Odlingsåret 1999 var synnerligen problematiskt ur odlingssynpunkt. Orsaken var den svåra torka som drabbade landskapet. Under växtperioden
nedkom endast ringa mängder nederbörd och den nederbörd som nedkom
var dessutom ojämt fördelad över växtsäsongen. Torkan drabbade främst
vall, spannmål, potatis och vissa frilandsgrönsaker som lök och kinakål.
Trots att många odlare hade bevattningsmöjligheter för potatis- och frilandsgrönsaksarealerna gjorde värmen och den höga avdunstningen att bevattningen inte fick avsedd effekt.
Behovet av skördeersättningar för år 1999 uppgår till ca 1.800.000 mark.
Med beaktande av tillgängliga medel från tidigare år föreslår landskapsstyrelsen ett tillägg under momentet om 1.450.000 mark.
Dispositionsplan:
8204

Primärnäringar
Tilläggsbehov

1.450.000
1.450.000

47.18.

ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET

47.18.40.

Stöd till mindre gynnade områden
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget
12.300.000

Momentet nytt.
Hela Åland har definierats som ett mindre gynnat område (LFA) vilket ni nebär att det är möjligt att betala ett strukturstöd enligt Rådets förordning
nr 1257/99 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket till landsbygdens utveckling. Stödet till mindre gynnade områden ingår i planen för landsbygdens utveckling som beräknas träda i kraft
under år 2000.
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Stödet skall kompensera de högre produktionskostnader och andra ogynsamma produktionsförhållanden som de varaktiga nackdelarna i naturhänseende medför. Stödet kan betalas ut till alla odlare som brukar över tre
hektar oberoende av gröda.
Stödet är beräknat utifrån en anslutningsnivå om 96 % av odlingsmarken
som är i aktiv odling. Denna nivå beräknas inte stiga ytterligare utan alla
jordbrukare som odlar mer är 3 ha beräknas ansöka om stödet. Det totala
stödet beräknas uppgå till 16.200.000 mark och fördelas under år 2000 så
att landskapet finansierar 6.150.000 mark, jord- och skogsbruksministeriet
6.150.000 mark samt EU:s garantifond 3.900.000 mark. Se även allmänna
motiveringen samt momenten 37.18.40, 34.15.60 och 44.15.60.
Dispositionsplan:
8204

47.18.42.

Primärnäringar
Anslagsbehov

12.300.000
12.300.000

Nationella stöd till jordbruket som ansluter till miljöstödsprogrammet
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

300.000

140.000

I miljöstödsprogrammet ingår ett fortbildningspaket för lantbrukarna för
att höja kunskapsnivån om miljöfrågor. För fortbildningen kan inte medfinansiering från EU erhållas. Med anledning av detta förslås ett anslag om
140.000 mark för fortbildning av lantbrukare.
Dispositionsplan:
8204

Primärnäringar
Tilläggsbehov

140.000
140.000

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

47.21.01.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

300.000

350.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 300.000 mark för inköp av infraröda flygbilder över fasta Åland och delar av skärgården samt 50.000
mark för inköp av laserfärgskrivare.
Aktuella flygbilder är en nödvändighet för skogsbruksplaneringen samt för
inventeringen av de skyddsvärda biotoper som omnämns i LL om skogsvård och LL om naturvård. En kraftigt ökad skogsbruksplanering samt en
lokalisering av de skyddsvärda biotoperna är två grundläggande bitar i certifieringen av det åländska skogsbruket. Dagens flygbilder härstammar
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från år 1984 och 1991 och är dessutom till många delar bristfälliga. Enligt
förhandsuppgifter är det ännu möjligt att beställa en flygfotografering över
fasta Åland denna sommar.
Behovet av en laserfärgskrivare har varit stort i ett flertal år för hela näringsavdelningen. Detta har ytterligare förstärkts av den ökade användningen av kartframställning i Arc View. Skrivarens stora fördel är snabbheten och de vattenfasta utskrifterna, vilket är en nödvändighet för kartor
och skogsbruksplaner som skall användas i fält. En färglaser möjliggör
dessutom utskrift av digitaliserade flygbilder för fältarbete.
Dispositionsplan:
4300
1125

Inköp av tjänster
Maskiner och inventarier
Tilläggsbehov

300.000
50.000
350.000

47.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

47.22.04.

Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

521.000

48.000

Enligt jaktlagens 56 § (ÅFS 31/85) skall i budgeten upptas ett anslag för
främjande av viltvård och andra därmed jämförbara ändamål, åtminstone
till det belopp som beräknas inflyta i jaktvårdsavgifter.
År 1999 översteg inkomsterna från jaktvårdsavgifter och försäljning av jägarexamina de tidigare beräkningarna varför ett tillägg om 48.000 mark
föreslås, vilket även möjliggör högre stöd till jaktvårdsföreningarna för utvecklad viltvårdsverksamhet.
Dispositionsplan:
8209

Övriga inkomstöverföringar
Tilläggsbehov

48.000
48.000

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

48.10.40.

Understöd för flygverksamhet
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

0

300.000

Föreslås ett anslag om 300.000 mark att utges som ersättning till Ab Skärgårdsflyg för skötsel och drift av landskapets plan av typen Islander.
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Dispositionsplan:
8205

Övrigt näringsliv
Anslagsbehov

300.000
300.000

48.20.

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

63.000.000

870.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 870.000 mark för upprätthållande
av parallelltrafik på föglölinjen med m.s. Doppingen under tiden 15.6 –
3.9.2000.
Dispositionsplan:
4000
4100
4300

Personalutgifter
- personal i arbetsavtalsförhållande
Material och förnödenheter
- bränsle
Inköp av tjänster
- reparation och underhåll
Tilläggsbehov

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder
Bokslut 1999

330.000
140.000
400.000
870.000

Budget 2000

Budget
1.050.000

Momentet nytt.
Landskapsstyrelsen och Sjöfartsverket har förhandlat om att landskapsstyrelsen skall överta farlederna för småbåtstrafiken inom landskapet Åland
samt skötselkostnaderna för dessa. Totalt rör det sig om övertagande av
underhålls- och kostnadsansvaret för ca 412,5 kilometer s.k. grunda farleder med ett djup om maximalt 4 meter.
Service- och skötselavtal för de grunda farlederna för år 2000 har ingåtts
med Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 1.050.000 mark.
Dispositionsplan:
4300

Inköp av tjänster
Anslagsbehov

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1999-2000

1.050.000
1.050.000
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Utskottet har erhållit information om det avtal som slutits mellan landskapsstyrelsen och Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt om övertagandet och
underhållet av de grunda farlederna på Åland. Enligt avtalet övertar
landskapsstyrelsen ansvaret för de grunda farlederna i enlighet med gällande lagstiftning från den första januari 2000. Sjöfartsdistriktet skall från
samma tidpunkt tillsvidare sköta underhållet av de i avtalet angivna farlederna mot överenskomna avgifter. Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen framledes kan bjuda ut underhållet på entreprenad.
Genom övertagandet får landskapsstyrelsen möjlighet att själv besluta om
vilka farleder som skall hållas öppna. Enligt utskottet är detta positivt,
speciellt med tanke på småbåtsturismen.
48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)
Bokslut 1999

Budget 2000

Budget

17.000.000

300.000

Föreslås att anslaget för Andersböle/Ingby korsningsområde om 500.000
mark dras in.
Därtill föreslår landskapsstyrelsen ett anslag om 800.000 mark för byggande av en ny dykdalb i Lappo. Den befintliga dykdalben totalförstördes
efter en angöring vid hårt väder i december 1999. Landskapsstyrelsen avser att konstruera en ny typ av dykdalb som är anpassad till trafikerande
färjor.
Dispositionsplan:
1124

Vägar och infrastruktur
Tilläggsbehov

300.000
300.000

