ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2001

ANTAGEN AV LAGTINGET 2.5.2001

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
Förslag till första tilläggsbudget för år 2001
2000-2001

nr 11

ALLMÄN MOTIVERING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2000-2001

SAMMANFATTNING
Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2001. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 36.534.000 mark.
Motioner
I anslutning till tilläggsbudgeten har två finansmotioner inlämnats.
Utskottets förslag
Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns utan ändringar med beaktande av de synpunkter som utskottet anför och att finansmotionerna nr 30 och 31/2000-2001 förkastas.
UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Allmän motivering
Finansutskottet avser att arrangera ett öppet utskottsmöte kring sjöfarten snarast möjligt i avsikt att belysa utvecklingen inom sjöfartsnäringen och de konsekvenser den kan medföra för Åland. Det öppna utskottsmötet kan komma att utgöra en grund för fortsatta diskussioner i lagtinget om sjöfartsfrågorna.
Utskottet understryker vikten av att de i framställningen aviserade reglerna för de s.k. infrastrukturella
investeringarna tas fram och behandlas i nästkommande tilläggsbudget.
Med nämnda påpekande har utskottet efter omröstning (3-2) beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag.
Beslutet biträddes av ordföranden Sjölund samt vice ordföranden Holmberg och ledamoten Jan-Erik
Mattsson.

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg till
budgeten för landskapet Åland under år 2001.
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Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har för landskapsstyrelsens behov utarbetat en konjunkturrapport gällande den åländska ekonomin. Enligt denna avtar nu tillväxttakten i de
omgivande regionerna. Även tillväxttakten i den åländska ekonomin har enligt de prognoser
ÅSUB gjort sjunkit efter år 1998 varvid den reella tillväxten för år 2000 har beräknats till 3,5 %
medan den för år 1999 har beräknats till 3,3 %. För innevarande år indikerar ÅSUB:s prognoser
en tillväxt på omkring 4 %. Den prognostiserade snabbare tillväxten för innevarande år förefaller
dock, vilket är i överensstämmelse med de farhågor beträffande kostnadsutvecklingen inom
landskapet och kommunerna för vilket landskapsstyrelsen redogjorde i grundbudgetens allmänna
motivering, föranledas av expansion inom den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn
förefaller företagen ha en försiktigare hållning än tidigare till utvecklingen under den
nästkommande 12 månadersperioden varvid förändringen mot en mer avvaktande hållning generellt sett är tydligast för de företag som är beroende av externa marknader medan de
hemmamarknadsberoende företagen fortfarande har en relativt positiv syn på utvecklingen. Den
tidigare kraftigt negativa synen på utvecklingen inom sjöfarten har som en följd av de politiska
beslut som fattats och som ytterligare förväntas fattas vänts till en något mer optimistisk syn. Det
kan dock konstateras att många betydelsefulla frågor i anslutning till sjöfarten såsom införandet
av tonnagebeskattning och nettolönesystem i Sverige och Finland ännu inte avgjorts vilket ger
landskapsstyrelsen anledning att fortsätta arbetet med att försöka påverka så att besluten bidrar
till möjligast positiva utveckling. Landskapsstyrelsen instämmer dock i den i rapporten ingående
slutsatsen att sjöfartens bidrag till de offentliga finanserna i varje tänkbart scenario kommer att
minska. Sammanfattningsvis bekräftar konjunkturrapporten de från tidigare kända fenomenet
med en eftersläpning i landskapets konjunkturutveckling i förhållande till omgivande regioner
samtidigt som den än en gång tydliggör landskapets beroende av resande- och transportnäringen.
Med beaktande av det ovan anförda finner landskapsstyrelsen det angeläget att de s.k. infrastrukturella investeringar som i enlighet med de planer som framgått av de senaste årens budgetförslag är aktuella att genomföra i landskapets regi eller med betydande bidrag från landskapet är
lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och avser att ta ställning till prioritetsordning
mellan projekt med beaktande av detta. Landskapsstyrelsen anser även att de nya investeringsgrunder lagtinget i samband med behandlingen av innevarande års budget efterlyst för dessa projekt bör utarbetas utgående från detta. De förslag dessa överväganden resulterar i avser landskapsstyrelsen att återkomma till i nästkommande tilläggsbudget och budgetförslaget för år 2002.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat
- sänkta inkomster för EU:s finansieringsandel – målprogram 3
- högre inkomster för Ålands sjöfartsläroverk
- högre inkomster från oljeskyddsfonden
- höjd inkomst från avräkningen med staten
- högre inkomst av skattegottgörelse
- slopad inkomst av upptagna finansieringslån
- höjning av bevillningsfullmakten för räntestödslån för bostadsproduktion
- tilläggsanslag för avlönande av en tillfällig miljöinspektör
- anslag för extra kostnader föranledda av djursjukdomar
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tilläggsanslag för anskaffning av område för naturskyddsändamål
anslag för landskapsunderstöd för medborgarinstitutets anskaffningskostnader
tilläggsanslag för nordiskt kulturutbyte och Östersjökulturutbyte
tilläggsanslag för tekniskt stöd – målprogram 3
tilläggsanslag för Ålands sjömansskola
tilläggsanslag för driftsutgifter för m.s. Utö
tilläggsanslag för renovering av gamla skolhusets tredje våning vid Ålands naturbruksskola
tilläggsanslag för främst fasadputsning av Tosarby stenhus
tilläggsanslag för tekniskt stöd – målprogram 2
ändring av villkor för räntestöd för företags investeringar
tilläggsanslag för aktieteckning i bolag
tilläggsanslag för stöd för Ålandsbutiken i Stockholm
anslag för ombyggnad av travbana
tilläggsanslag för ersättning för skördeskador
tilläggsanslag för understöd för kollektivtrafik.

Budgetmoment i vilka ingår anslag för de olika målprogrammen inom EU:s programperiod 2000
– 2006 föreslås ändrade till reservationsanslag.
Tillägget balanserar på ett netto om 36.534.000 mark.
I och med tillägget har hittills under år 2001 budgeterats 1.369.826.000 mark.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt
föreslå
att lagtinget antar följande förslag
till första tillägg till budgeten för år
2001.

Mariehamn den 11 april 2001

Lantråd

Roger Nordlund

Vicelantråd

Olof Erland

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2000-2001
ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 25 april 2001 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen och motionerna.
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Sakkunniga
Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, vicelantrådet Olof Erland, landskapsstyrelseledamöterna Sune Eriksson, Gun Carlsson, Ritva Sarin Grufberg och Runar Karlsson, finanschefen Dan E.
Eriksson, t.f. avdelningschefen Carin Holmqvist, vik. landskapsagronomen Sölve Högman, förvaltningschefen för Ålands hälso- och sjukvård Björn-Olof Ehrnström, rektorn för Medborgarinstitutet i Mariehamn Leena Raitanen, verkställande direktören för Carus Systems Anders Rundberg, vice verkställande
direktören för Ålandsbanken Abp Edgar Vikström, ordföranden för Ålands hästavelsförening r.f. Göran
Bengtz, verkställande direktören för Ålands redarförening Hans Ahlström samt ombudsmannen för Finlands sjömans-union r.f. Henrik Lagerberg.
Närvarande
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sjölund, vice ordföranden Holmberg, ledamöterna
Sjöblom och Jan-Erik Mattsson samt ersättaren Strand.
Reservation
Till betänkandet har fogats en gemensam reservation av ledamoten Sjöblom och ersättaren Strand samt
en reservation av ersättaren Strand.
UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda f öreslår utskottet
att Lagtinget antar landskaps-styrelsens förslag
till första tilläggsbudget för år 2001 samt
att Lagtinget förkastar finansmotionerna nr 30
och 31/2000-2001.
Mariehamn den 26 april 2001
Ordförande

Folke Sjölund

Sekreterare

Arne Selander

5

INKOMSTER
Avdelning 33
33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.15.
UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET
33.15.50. Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

28 000
28 000
28 000

Avdelning 36
36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

36.20.
EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3
36.20.45. EU:s finansieringsandel - målprogram 3
36.36.
ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK
36.36.20. Verksamhetens inkomster

-374 000
-524 000
-524 000
150 000
150 000

Avdelning 37
37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

37.01.
ALLMÄN FÖRVALTNING
37.01.01. Verksamhetens inkomster

0
0
0

Avdelning 38
38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

38.10.
ÖVRIG TRAFIK
38.10.70. Inkomster från oljeskyddsfonden

104 000
104 000
104 000
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Avdelning 39
39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

39.10.
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
39.10.90. Avräkningsbelopp
39.10.91. Skattegottgörelse
39.30.
UPPTAGNA LÅN
39.30.90. Finansieringslån

36 776 000
17 590 000
14 000 000
3 590 000
-48 897 000
-48 897 000

39.98.
ÖVERFÖRING FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR
39.98.99. Föregående års överskott
Inkomsternas totalbelopp

68 083 000
68 083 000
36 534 000

UTGIFTER
Huvudtitel 43
43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.15.
UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET
43.15.50. Understödjande av politisk verksamhet
43.25.
FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION
43.25.67. Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

28 000
28 000
28 000
0
0

Huvudtitel 45
45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.01.
ALLMÄN FÖRVALTNING
45.01.01. Verksamhetens utgifter (VR)

1 110 000
127 000
127 000

45.15.
AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER
45.15.32. Understöd för anordnande av skyddat arbete

0
0

45.35.
ÖVRIG VETERINÄRVÅRD
45.35.40. Ersättning för extra kostnader föranledda av djursjukdomar (F)

250 000
250 000
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45.52.
NATURVÅRD
45.52.88. Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)
45.54.
45.54.01

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD
Verksamhetens utgifter (VR)

45.70.
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
45.70.74. Byggnadsinvesteringar (R)

860 000
860 000
-127 000
-127 000
0
0

Huvudtitel 46
46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.05.
FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING
46.05.54. Landskapsunderstöd för medborgarinstituts anskaffningskostnader
ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET
46.09.05. Nordiskt kulturutbyte och Östersjökulturutbyte

1 349 000
203 000
203 000

46.09.

60 000
60 000

46.19.
VUXENUTBILDNINGSENHETEN
46.19.07. Tekniskt stöd - målprogram 3 (VR)

147 000
147 000

46.20.

-36 000

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1
OCH 2
46.20.40. Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)
46.20.45. EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)

488 000
-524 000

46.32.
ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA
46.32.20. Verksamhetens utgifter (VR)

0
0

46.36.
ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK
46.36.20. Verksamhetens utgifter (VR)

0
0

46.40.
ÅLANDS SJÖMANSSKOLA
46.40.20. Verksamhetens utgifter (VR)
46.40.21. Driftsutgifter för m.s. Utö (VR)

355 000
185 000
170 000

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

370 000
370 000

46.60.
MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET
46.60.20. Verksamhetens utgifter (VR)

250 000
250 000
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Huvudtitel 47
47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.01.
ALLMÄN FÖRVALTNING
47.01.06. Tekniskt stöd - målprogram 2 (VR)
47.03.
47.03.46.
47.03.85.
47.03.88.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE
Räntestöd för företagsinvesteringar
Produktutvecklingslån (R)
Aktieteckning i bolag (R)

47.05.
EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 2
47.05.40. Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 (R)
47.05.45. EU:s finansieringsandel - målprogram 2 (R)

10 171 000
202 000
202 000
4 000 000
0
2 000 000
2 000 000
136 000
0
136 000

47.07.
TURISMEN
47.07.43. Stöd för Ålandsbutiken i Stockholm
47.07.75. Ombyggnad av travbana (R)

5 520 000
220 000
5 300 000

47.15.
FRÄMJANDE AV LANTBRUKET
47.15.45. Ersättningar för skördeskador (R)

350 000
350 000

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS
UTVECKLING
47.17.40. Landskapets finansieringsandel - stöd för miljövänlig odling och stöd
till mindre gynnade områden (R)
47.17.45. EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling (R)
EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR
FISKERISEKTORN
47.26.40. Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn
(R)
47.26.45. EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (R)

0
0
0

47.26.

47.40.
ÅLANDS ARBETSMARKNADSBYRÅ
47.40.20. Verksamhetens utgifter (VR)

0
0
0
-407 000
-407 000

47.41.
EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3
47.41.50. Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)
47.41.55. EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)

-37 000
0
-37 000

47.43.
YRKESVÄGLEDNINGEN
47.43.20. Verksamhetens utgifter (VR)

407 000
407 000
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Huvudtitel 48
48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.10.
ÖVRIG TRAFIK
48.10.45. Understöd för kollektiv trafik

500 000
500 000
500 000

Huvudtitel 49
49.

FINANSIERINGSUTGIFTER

49.98.
ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR
49.98.99. Överföring av budgetöverskott
Utgifternas totalbelopp

23 376 000
23 376 000
23 376 000
36 534 000
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I N K O M S T ER
33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

302.000

4.700

28.000

302.000,00

Under momentet föreslås ett tillägg om 28.000 mark. Se även moment
43.15.50.
Specifikation:
8009

Övriga inkomstöverföringar
Tillägg

28.000
28.000

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

36.20.

EUROPEISKA UNIONEN – MÅLPROGRAM 3

36.20.45.

EU:s finansieringsandel – målprogram 3
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

2.843.000

-88.100

-524.000

Med hänvisning till moment 46.20.45 föreslås inkomsten under mome ntet
minskad med 524.000 mark.
Specifikation:
8000

Europeiska Unionen
Minskning

-524.000
-524.000

36.36.

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

36.36.20.

Verksamhetens inkomster
Bokslut 2000
890.997,87

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

1.000.000

25.200

150.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 150.000 mark, vilket utgör Nordplus-bidrag för genomförande av samnordiska kurser samt inkomster för
kost och logi i samband med dessa.
Se även moment 46.36.20.
Specifikation:

11
3000
3900

Inkomster av verksamheten
- inkomster av kursverksamhet
Övriga intäkter
- Nordplus-bidrag
Tillägg

5.000
145.000
150.000

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

37.01.01.

Verksamhetens inkomster
Bokslut 2000
192.137,67

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

245.000

0

0

Föreslås att landskapsstyrelsens aktieinnehav i Mariehamns Energi Ab avyttras genom ett riktat bud om försäljning till Ålands Kraftverk Ab. Ersättning för aktierna skulle utgöras av aktier i Kraftnät Åland Ab. Landskapets aktieinnehav uppgår idag till 100 aktier till ett nominellt värde av
1.000 mark.
Mariehamns Energi Ab har ett väl utvecklat samarbete med Ålands Kraftverk Ab avseende värmeproduktionen. Båda bolag skulle erhålla rationaliseringsvinster om samarbetet kunde utvecklas ytterligare, främst gällande
administrativa funktioner, IT-system och kundtjänst. För att åstadkomma
detta avser Ålands Kraftverk Ab att om möjligt utöka sitt aktieinnehav i
Mariehamns Energi Ab från dagens 20 % till minst 50 % så bolagen kan
ingå i samma koncern.

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

0

17.500

104.000

0,00

Föreslås en inkomst om 104.000 mark vilket utgörs av ersättning från medel ur oljeskyddsfonden för bekämpningskostnader för oljeskada.

Specifikation:
3900

Verksamhetens övriga inkomster
Tillägg

104.000
104.000
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39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTR
AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

39.10.90.

Avräkningsbelopp
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

1.008.056.538,20

941.000.000

2.354.600

14.000.000

Ålandsdelegationen har fastställt ett tillägg om 14.000.000 mark till förskottet för år 2001, som därmed uppgår till 955.000.000 mark.
Specifikation:
9100

39.10.91.

Avräkningsbelopp
Tillägg

14.000.000
14.000.000

Skattegottgörelse
Bokslut 2000
66.613.172,00

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

50.000.000

603.800

3.590.000

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande
skattegottgörelsen för år 1999 till 53.590.978 mark.
Med anledning härav föreslås en höjning av inkomsten under momentet
med 3.590.000 mark.
Specifikation:
9102

Skattegottgörelse
Tillägg

39.30.

UPPTAGNA LÅN

39.30.90.

Finansieringslån
Bokslut 2000
0,00

3.590.000
3.590.000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

48.897.000

-8.223.900

-48.897.000

Föreslås att den under momentet upptagna inkomsten strykes då budgeten
balanseras genom det under moment 49.98.99 föreslagna anslaget.
Specifikation:
2400

39.98.

Markmässiga lån
Minskning

ÖVERFÖRING FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

-48.897.000
-48.897.000
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39.98.99.

Föregående års överskott
Bokslut 2000
69.890.126,77

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

30.000.000

11.450.700

68.083.000

Utgående från bokslutet för år 2000 förslås inkomsten under mome ntet
höjd med 68.083.000 mark.
Specifikation:
(9800

Hjälpkonto till budgetdelen
Tillägg

68.083.000)
68.083.000)
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U T G I F T ER
43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

302.000

4.700

28.000

302.000,00

Emedan anslaget som i statens budget upptagits för understödjande av politisk verksamhet är högre än tidigare beräkningar föreslås ett tillägg om
28.000 mark under momentet.
Dispositionsplan:
8209

43.25.

Övriga inkomstöverföringar
Tilläggsbehov

28.000
28.000

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION
Landskapsstyrelsen avser att utreda hur de olika finansieringsformerna för
bostadsproduktionen kan utvecklas så att stöd- och kostnadseffekterna blir
överblickbara samtidigt som administrationen är enkel. Det kan härvid bli
aktuellt att ta ibruk nya typer av direkta lån för främst hyresbostadsproduktionen.

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

4.700.000

0

0

328.368,82

Föreslås att beloppet för räntestödslån höjs så att räntestödslån får beviljas
för totalt 100.000.000 mark då efterfrågan på medel för främst ägarbostäder är högre än beräknat.
Höjningen av bevillningsfullmakten med ytterligare 20.000.000 mark föranleder inte högre anslagsbehov under år 2001, men den framtida kostnadsbelastningen för landskapet för såväl räntestöd för ägar- som hyresbostäder framgår av nedanstående tabell.
Räntestöd ägarbostäder
Lån utgivna år 2000 och
tidigare
Bevillningsfullmakt år 2001
Sammanlagt ägarbostäder

Kostnad
år 2001
1.500.000
500.000
2.000.000

Kostnad
år 2002
1.400.000
1.200.000
2.600.000

Beräknad
totalkostnad
11.800.000
12.800.000
24.600.000
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Räntestöd hyresbostäder
Lån utgivna år 2000 och
tidigare
Bevillningsfullmakt år 2001
Sammanlagt hyresbostäder
Räntestöd sammanlagt

1.900.000
800.000
2.700.000
4.700.000

1.900.000
1.500.000
3.400.000
6.000.000

42.000.000
33.000.000
75.000.000
99.600.000

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

45.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 2000
5.744.547,78

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

6.117.000

21.400

127.000

Tillsynsuppgifterna kommer att öka från det att en landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd träder ikraft, vilket beräknas ske från den 1 juli.
Med anledning härav föreslås ett tillägg om 127.000 mark under momentet för avlönande av en tillfällig miljöinspektör.
Dispositionsplan:
4000

Personalutgifter
- tillfällig tjänst
Tilläggsbehov

127.000
127.000

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

45.15.32.

Understöd för anordnande av skyddat arbete
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

700.000

0

0

Föreslås att anslaget under momentet även kan användas för att understöda
andra än kommuner som anordnar skyddat arbete.

45.35.

ÖVRIG VETERINÄRVÅRD

45.35.40.

Ersättning för extra kostnader föranledda av djursjukdomar (F)
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Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

42.000

250.000

Momentet nytt.
För att förhindra spridningen av djursjukdomarna BSE samt mul- och
klövsjukan har EU-kommissionen tillsammans med ständiga Veterinärkommittèn infört vissa restriktioner vad gäller hanteringen av riskmaterial
vid bl.a. slakterier.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 250.000 mark till
landskapsstyrelsens disposition för att på motsvarande grunder som i andra regioner och i syfte att bibehålla konkurrensneutraliteten ersätta de
merkostnader som föranleds av restriktionerna.
Dispositionsplan:
8205

Övrigt näringsliv
Anslagsbehov

250.000
250.000

45.52.

NATURVÅRD

45.52.88.

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

800.000

144.600

860.000

297.000,00

Landskapsstyrelsen avser att ytterligare förstora det ca 36 hektar stora Idö
naturreservat på Kökar genom att förvärva angränsande skiften om ca 16
hektar. Områdena ingår i Natura 2000-programmet för Åland. Idö är ett av
Ålands allra praktfullaste lövängsområden med vegetation som i yppighet
knappast överträffas i Skandinavien. Även insektfaunan är rik och området
lämpar sig väl för biologisk forskning.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 860.000 mark under momentet.
Dispositionsplan:
1112

Övriga immateriella rättigheter
Tilläggsbehov

860.000
860.000

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

45.54.01.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 2000
875.786,99

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

1.683.000

-21.400

-127.000
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Se moment 45.01.01.
Dispositionsplan:
4000

Personalutgifter
- personal i arbetsavtalsförhållande
Minskning

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)
Bokslut 2000
2.134.377,02

-127.000
-127.000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

5.000.000

0

0

Landskapsstyrelsen föreslår att Ålands hälso- och sjukvård inom ramen
för anslaget även kan inköpa fastigheten vid Sana torievägen 2 omfattande
tre bostadslägenheter om totalt 270 m2 .
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2000-2001
I ltl Bert Häggbloms m. fl. finansmotion nr 31/2000-2001 föreslås att motiveringarna under momentet utgår.
Utskottet har erfarit att landskapstyrelsens förslag syftar till att tillgodose
behovet av bostäder för personalen inom Ålands hälso- och sjukvård. Bostäderna är avsedda för alla kategorier av personal inom Ålands hälsooch sjukvård. Mot bakgrund härav föreslår utskottet att landskapsstyrelsens förslag godkännes och att motionen förkastas.

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

46.05.54.

Landskapsunderstöd för medborgarinstituts anskaffningskostnader
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

34.100

203.000

Momentet nytt.
Föreslås ett anslag om 203.000 mark för medborgarinstitutets vuxenutbildning inom IT på norra Åland. Anslaget avses användas för anskaffande av datorer, nätverk och programva ra för utbildningen, som planeras ske
i hyrda lokaler i Godby.
Dispositionsplan:
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8301

Undervisning, kultur och idrott
Anslagsbehov

203.000
203.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2000-2001
I ltl Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 30/2000-2001 föreslås att anslaget under momentet utgår.
Utskottet har erfarit att behovet av utbildning inom IT-området för bl.a.
vuxna människor på norra Åland är stort. Avsikten är att medelst det av
landskapsstyrelsen föreslagna anslaget till anskaffning av IT-utrustning
ordna kurser och utbildning på dagtid. Utskottet finner att åtgärden är regionalpolitiskt viktig.
Mot bakgrund härav föreslår utskottet att landskapsstyrelsens förslag
godkännes och att motionen förkastas.

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte och Östersjökulturutbyte
Bokslut 2000
501.788,86

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

430.000

10.100

60.000

Föreslås ett tillägg under momentet om 60.000 mark avseende täckande av
kostnader för iordningsställande av nya lokaliteter för Nordens Institut på
Åland. I anslaget ingår nytt golv, installering och uppkoppling av nytt datanät samt vissa monterings- och målningsarbeten.
Dispositionsplan:
4300

Inköp av tjänster
Tilläggsbehov

60.000
60.000

46.19.

VUXENUTBILDNINGSENHETEN

46.19.07.

Tekniskt stöd – målprogram 3 (VR)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

148.000

24.700

147.000

Rubriken ändrad.
Under momentet föreslås ett tillägg om 147.000 mark för utgifter för tekniskt stöd inom målprogram 3. Efter tillägget motsvarar anslaget landskapets andel enligt programdokumentets finansieringstabell för tekniskt stöd
för åren 2000 och 2001.
Dispositionsplan:
4000

Personalutgifter

-20.000
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4300

Inköp av tjänster
Tilläggsbehov

167.000
147.000

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN – MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1
OCH 2

46.20.40.

Landskapets finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

2.195.000

82.100

488.000

Rubriken ändrad.
Under momentet föreslås ett tillägg om 488.000 mark. Efter tillägget mo tsvarar anslaget under momentet landskapets finansieringsandel för åtgärderna 1 och 2 inom ramen för målprogram 3 för åren 2000 och 2001.
Därtill föreslås momentet ändrat till reservationsanslag för att göra medlen
tillgängliga under flera år.
Se även moment 46.20.45.
Dispositionsplan:
8201
8205

46.20.45.

Undervisning, kultur och idrott
Övrigt näringsliv
Tilläggsbehov

952.000
-464.000
488.000

EU:s finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

2.210.000

-88.100

-524.000

Rubriken ändrad.
Med anledning av att EU:s andel för åtgärd 3 av misstag budgeterats två
gånger samt vissa andra justeringar av anslaget så att det motsvarar EU:s
finansieringsandel för prioritet 1 åtgärderna 1 och 2 samt tekniskt stöd
inom ramen för målprogram 3 för åren 2000 och 2001 föreslås anslaget
minskat med 524.000 mark. Se även moment 36.20.45.
Därtill föreslås momentet ändrat till reservationsanslag för att göra medlen
tillgängliga under flera år.
Dispositionsplan:
4000
4300
8201
8205

46.32.

Personalutgifter
Inköp av tjänster
Undervisning, kultur och idrott
Övrigt näringsliv
Minskning

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

44.000
154.000
633.000
-1.355.000
-524.000
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46.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 2000
4.516.407,78

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

5.232.000

0

0

Föreslås, inom ramen för befintliga medel, att ett mindre markområde
köps in för anläggande av parkeringsplatser och en säkrare trafiklösning
vid uppfarten till folkhögskolan.
Dispositionsplan:
1120

Jordområden
Tilläggsbehov
Användning av tidigare års anslag
Förslag

46.36.

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

46.36.20.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 2000
5.998.497,12

20.000
20.000
-20.000
0

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

7.953.000

0

0

Ålands sjöfartsläroverk fungerar som koordinator för Nordplusnätverket
”Tryggt hav”.
Inom ramen för nätverket arrangeras samnordiska kurser i samarbete med
yrkeshögskolan Sydväst.
Genomförandet av de samnordiska kurserna bedöms inte kräva något
tilläggsanslag, eftersom det finns tillgång till medel vilka budgeterades för
år 2000.
Dispositionsplan:
4000
4100
4300

46.39.

Personalutgifter
- inrättade tjänster
Material och förnödenheter
Inköp av tjänster
Tilläggsbehov
Användning av tidigare års anslag
Förslag

7.000
3.000
140.000
150.000
-150.000
0

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM
Med hänvisning till allmänna motiveringen i budgetförslaget för år 2001
konstateras att samarbetet mellan utbildnings- och kulturavdelningen och
näringsavdelningen vad gäller kopplingen näringsliv – utbildning bl.a. genom arbetet med EU- målprogrammen intensifierats. Med beaktande av
detta och av praktiska skäl föreslås ingen överflyttning av Ålands teknolo-
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gicentrum till näringsavdelningen i detta skede. En eventuell överflyttning
övervägs som ett led i budgetprocessen för år 2002.

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

46.40.20.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

12.436.000

31.100

185.000

10.091.842,86

Föreslås ett tillägg under momentet om 185.000 mark för att främst täcka
merkostnaderna för ordnande av bespisningen då vuxenutbildningen i
storhushåll inte kunde inledas på grund av för få sökande. Undervisningsköket fungerar normalt som bespisningskök i samband med utbildningen.
Dispositionsplan:
4000

46.40.21.

Personalutgifter
- inrättade tjänster
- tillfälliga tjänster
- personal i arbetsavtalsförhållande
Tilläggsbehov

-286.000
38.000
433.000
185.000

Driftsutgifter för m.s. Utö (VR)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

425.000

28.600

170.000

262.239,05

Föreslås ett tillägg under momentet om 170.000 mark för täckande av
kostnaderna för dockning/klassning av m.s. Utö samt visst underhåll.
Dispositionsplan:
4100
4300

Material och förnödenheter
Inköp av tjänster
Tilläggsbehov

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

46.44.75.

Renovering av fastighet (R)
Bokslut 2000
181.716,43
Momentet nytt.

Budget 2001

40.000
130.000
170.000

Förslag i euro

Förslag

62.200

370.000
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Under planeringsarbetet för renoveringen av gamla skolhusets tredje våning har det framkommit att det krävs ett sprinklersystem i hela huset.
Därtill har det visat sig behov av dränering runt byggnaden för att förhindra regnvatten att rinna in i husgrunden.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 370.000 mark för
tilläggskostnader i samband med renoveringen, varvid kostnaderna för
projektet beräknats till ca 1.020.000 mark.
Dispositionsplan:
1122

Byggnader
Anslagsbehov

370.000
370.000

46.60.

MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET

46.60.20.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

2.420.000

42.000

250.000

1.849.357,22

För att möjliggöra genomförandet av fasadputsningen samt vissa andra reparationsåtgärder vid Tosarby stenhus föreslås ett tillägg om 250.000 mark
under momentet.
Dispositionsplan:
4300

Inköp av tjänster
Tilläggsbehov

250.000
250.000

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

47.01.06.

Tekniskt stöd – målprogram 2 (VR)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

208.000

34.000

202.000

Föreslås ett tillägg om 202.000 mark för tekniskt stöd inom målprogram 2.
Efter tillägget motsvarar anslaget landskapets finansieringsandel av tekniskt stöd för åren 2000 och 2001.
Se även moment 47.05.45.
Dispositionsplan:
4000
4100
4300

Personalutgifter
Material och förnödenheter
Inköp av tjänster

70.000
32.000
100.000
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Tilläggsbehov

202.000

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.46.

Räntestöd för företagsinvesteringar
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

1.000.000

0

0

681.763,77

Landskapsstyrelsen föreslår vissa förändringar i villkoren för räntestöd för
lån så att dessa är enligt följande
- lånet för vilket räntestödet beviljas skall uppgå till minst 100.000 mark
och utgöra högst 50 % av godtagbara kostnader
- räntestöd för lån som beviljas under år 2001 är maximalt 3 % dock så
att kunden betalar minst 2 % ränta
- för investering i maskiner och anläggningar med kortare livslängd beviljas räntestöd under maximalt 5 år
- för investeringar i byggnader beviljas räntestöd i maximalt 15 år
- vid varje räntestödsbeslut beaktas utvecklingen på räntemarknaden
- de två första låneåren kan vara amorteringsfria och amorteringsplanen
skall godkännas av la ndskapsstyrelsen
- räntestödet erläggs två gånger per år till kreditinrättningen som i sin
tur oavkortat förmedlar det till företaget
- räntestödet upphör om företaget försätts i konkurs eller annars upphör
med verksamheten under räntestödsperioden.
47.03.85.

Produktutvecklingslån (R)
Bokslut 2000
300.000,00

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

2.000.000

336.400

2.000.000

Med beaktande av att det i grundbudgeten upptagna anslaget till stor del
använts för att bevilja lån för ett utvecklingsprojekt inom telekombranschen föreslås ett tilläggsanslag om 2.000.000 mark. Tilläggsanslaget mö jliggör bl.a. att lån kan beviljas för ett aktuellt projekt inom plastindustrin.
Dispositionsplan:
1520

47.03.88.

Lånefordringar
Tilläggsbehov

2.000.000
2.000.000

Aktieteckning i bolag (R)
Bokslut 2000
7.998.000,00

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

4.000.000

336.400

2.000.000
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Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 2.000.000 mark. Genom
tilläggsanslaget möjliggörs en aktieteckning i Ålands Industrihus för att
finansiera bolagets planerade inköp av ett markområde på Klinten i Mariehamn där anläggande av en IT-by planeras. Det totala anslaget under
momentet ger i och med det föreslagna tillägget även möjlighet till aktieteckningar i bolag som främjar företagsutvecklingen på andra områden.
Dispositionsplan:
1130

Värdepapper
Tilläggsbehov

2.000.000
2.000.000

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2000-2001
Utskottet har erfarit att det i framställningen angivna uttrycket "andra
områden" anger att anslaget kan användas för att teckna aktier även i
andra projekt än det nämnda på Klinten, och utskottet har vidare erfarit
att ett annat projekt planeras på Möckelö i Jomala kommun. En viktig del
av Ålands Industrihus Ab:s roll vid en etablering blir att ställa utrymmen
till förfogande för att öka företags flexibilitet och skapa möjligheter för
nyföretagande. Den planerade anläggningen i Jomala kommun har redan
etablerade företag som intressenter i projektet.
47.05.

EUROPEISKA UNIONEN – MÅLPROGRAM 2

47.05.40.

Landskapets finansieringsandel – målprogram 2 (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

5.600.000

0

0

Rubriken ändrad.
Föreslås att momentet ändras till reservationsanslag för att göra medlen
tillgängliga under flera år.
47.05.45.

EU:s finansieringsandel – målprogram 2 (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

3.870.000

22.900

136.000

Rubriken ändrad.
Föreslås ett tillägg om 136.000 mark under momentet för EU:s finansieringsandel av tekniskt stöd inom målprogram 2. Efter tillägget motsvarar
tekniska stödet EU:s finansieringsandel enligt finansieringstabellen för
målprogram 2.
Därtill föreslås att momentet ändras till reservationsanslag för att göra
medlen tillgängliga under flera år.
Se även moment 47.01.06.
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Dispositionsplan:
4000
4100
4300

Personalutgifter
Material och förnödenheter
Inköp av tjänster
Tilläggsbehov

40.000
15.000
81.000
136.000

47.07.

TURISMEN

47.07.43.

Stöd för Ålandsbutiken i Stockholm
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

250.000

37.000

220.000

Föreslås att ett anslag om 220.000 mark tas upp i syfte att göra en smä rre
ombyggnad i butiken, för att skapa ett större och mer ändamålsenligt arbetsutrymme för personalen. Därtill kommer en nyinvestering i datorer,
skyltar samt möbler. Anslaget avser också att täcka den extra kostnad som
uppkommer i och med att ett extra utrymme hyrs upp under högsäsong för
att effektivare kunna bedriva försäljningsarbete och betjäning av kunderna.
Dispositionsplan:
8305

47.07.75.

Övrigt näringsliv
Tilläggsbehov

220.000
220.000

Ombyggnad av travbana (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

891.400

5.300.000

Momentet nytt.
Landskapsstyrelsen avser att utgående från genomförda utredningar
genomföra en ombyggnad och förstoring av travbanan. Hästsektorn på
Åland har under de senaste åren expanderat och har goda förutsättningar
att ytterligare växa. Hästsektorn utgör ett viktigt komplement till det traditionella jordbruket samt att en utveckling av travbanan dessutom gynnar
besöksnäringen på Åland även under mellansäsongstider.
Landskapsstyrelsens mål med satsningen är att travhästantalet på Åland
skall stiga med 10 % varje år under de närmaste 10 åren. Travhästuppfödningen på Åland skall öka med 20 % varje år de fem följande åren. Det
ökade hästantalet skall sammantaget verka gynnsamt för bevarandet av det
öppna landskapet med hjälp av betande djur. Verksamheten skall ha gynnsam effekt på jordbruket tack vare lokal avsättning av högkvalitativt foder
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samt som leverantörer av uppstallningsplatser.
Tävlingssäsongen sträcker sig från april till november och lockar såväl
tävlande ekipage som att det utgör ett viktigt aktivitetsinslag för turismen.
Det faktum att Ålands Penningautomatförening nu skrivit avtal med ATG
om totospel kommer att öka intresset för deltagande i tävlingarna samt att
spelet beräknas öka.
Landskapsstyrelsen avser att genomföra investeringen medan Ålands Hästavelsförening r.f. skall handha driften av travbanan. Avtal om detta skall
upprättas mellan landskapsstyrelsen och hästavelsföreningen innan
investeringen verkställs. I avtalet är avsikten att beakta att framtida intäkter av verksamheten kan generera ett överskott som bör beaktas vid dimensioneringen av de hyresintäkter landskapet erhåller.
Totalt beräknas investeringskostnaderna uppgå till 10.000.000 mark enligt
fördelningen nedan:
Läktare
Stallbyggnad inkl. veterinärklinik
Islandshästoval
Dränering av omr ådet
Flytt av elledningar
Ombyggnad av travbanan
Byggnation av ridsportbanor
Inlösen av nuvarande bana
Totalt

1.300.000
3.400.000
60.000
100.000
40.000
3.100.000
1.000.000
1.000.000
10.000.000

Föreslås sålunda att ett anslag om 5.300.000 mark upptas i nu föreliggande
tilläggsbudget för att påbörja byggnationen av själva markanläggningarna
samt för inlösen av nuvarande bana. Resterande 4.700.000 mark tas upp i
budgetförslaget för år 2002.
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/2000-2001
Utskottet omfattar redogörelsen och ändamålet för anslaget. Utskottet
förutsätter att alla nödvändiga avtal upprättas och är klara innan anslag
frigörs för ändamålet. Utskottet anser att ägoförhållandena rörande
markområdena och anläggningarna renodlas. Enligt utskottets mening
kan vederlag vid inlösen av anläggningstillgångar endast erläggas för sådana delar som inte tidigare har finansierats med landskapsmedel. Utskottet har erfarit att målet med de föreslagna investeringarna är att landskapsstyrelsen skall äga anläggningstillgångarna som hör till tävlingsverksamheten. Dessa anläggningstillgångar skall sedan hyras ut till
Ålands hästavelsförening r.f. som har att sköta driften. Ålands hästavelsförening r.f. skall betala ett arrende för anläggningen till landskapet och
har vidare som målsättning att i framtiden inlösa anläggningen. Utskottet
noterar att spelverksamheten kommer att generera inkomster till landskapet i form av dels lotteriskatter, dels indirekt genom inkomster till Ålands
penningautomatförening.
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47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

47.15.45.

Ersättningar för skördeskador (R)
Bokslut 2000
1.424.236,56

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

250.000

58.900

350.000

För ersättande av skördeskador enligt LL om ersättande av skördeskador
(72/1979) föreslås ett tillägg om 350.000 mark under momentet. Odlingssäsongen år 2000 var problematisk p.g.a. omfattande regn. Svårast drabbat
blev hö, spannmål, potatis samt vissa frilandsgrönsaker. Behovet av skördeskadeersättningar för år 2000 uppgår till ca 675.000 mark.
Dispositionsplan:
8204

Primärnäringar
Tilläggsbehov

350.000
350.000

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN – PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS
UTVECKLING

47.17.40.

Landskapets finansieringsandel – stöd för miljövänlig odling och stöd
till mindre gynnade områden (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

21.850.000

0

0

Rubriken ändrad.
Föreslås att momentet ändras till reservationsanslag för att göra medlen
tillgängliga under flera år.
47.17.45.

EU:s finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

18.040.000

0

0

Rubriken ändrad.
Föreslås att momentet ändras till reservationsanslag för att göra medlen
tillgängliga under flera år.
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47.26.

EUROPEISKA UNIONEN – STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

47.26.40.

Landskapets finansieringsandel – strukturprogram för fiskerisektorn
(R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

3.480.000

0

0

Rubriken ändrad.
Föreslås att momentet ändras till reservationsanslag för att göra medlen
tillgängliga under flera år.
47.26.45.

EU:s finansieringsandel – strukturprogram för fiskerisektorn (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

2.890.000

0

0

Rubriken ändrad.
Föreslås att momentet ändras till reservationsanslag för att göra medlen
tillgängliga under flera år.
47.40.

ÅLANDS ARBETSMARKNADSBYRÅ
Den nya arbetsmarknadspolitiska lagstiftningen som landskapsstyrelsen
vid avlämnadet av förslaget till budget för år 2001 beräknade att skulle
kunna träda i kraft den 1 mars har av Republikens President bringats att
förfalla. Landskapsstyrelsen kommer med anledning av detta att utarbeta
ett nytt förslag som föreläggs lagtinget så snart som möjligt. Landskapsstyrelsen har även övervägt läget rent praktiskt och kunnat konstatera att
mycket av de reformer och förändringar av sättet att arbeta som planerats
i samband med förnyandet av lagstiftningen även kan genomföras med
iakttagande av nu gällande lagstiftning och avser därför att till denna del
genomföra organisationsutvecklingen snarast. Landskapsstyrelsen finner
detta angeläget för att i nuvarande samhällssituation och arbetsmarknadsläge aktivt kunna möta såväl arbetstagarnas behov som arbetsgivarnas behov av kompetent arbetskraft. Eftersom förändringar därmed blir aktue lla i
personalens arbetsuppgifter och nya krav på kompetens kommer att ställas
kan vissa merutgifter i förhållande till nuvarande nivå och tjänstestruktur
bli aktuella.

47.40.20.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 2000
2.903.438,20

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

4.003.000

-68.500

-407.000
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Föreslås en minskning om 407.000 mark under momentet med anledning
av att den nya arbetsmarknadslagstiftningen ej trätt ikraft. Se även moment 47.43.20.
Dispositionsp lan:
4000

4100
4300
4800

Personalutgifter
- inrättade tjänster
- tillfälliga tjänster
Material och förnödenheter
Inköp av tjänster
Övriga utgifter
Minskning

-234.382
-144.618

-379.000
-20.000
-5.000
-3.000
-407.000

47.41.

EUROPEISKA UNIONEN – MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

47.41.50.

Landskapets finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 3 (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

952.000

0

0

Rubriken ändrad.
Föreslås att momentet ändras till reservationsanslag för att göra medlen
tillgängliga under flera år.
47.41.55.

EU:s finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 3 (R)
Bokslut 2000

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

633.000

-6.200

-37.000

Rubriken ändrad.
Föreslås att anslaget minskas med 37.000 mark för att motsvara målprogrammets finansieringstabell.
Därtill föreslås att momentet ändras till reservationsanslag för att göra
medlen tillgängliga under flera år.
Dispositionsplan:
8203

Arbetsmarknad
Minskning

-37.000
-37.000

47.43.

YRKESVÄGLEDNINGEN

47.43.20.

Verksamhetens utgifter (VR)
Bokslut 2000
370.000,00

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

74.000

68.500

407.000
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I grundbudgeten för år 2001 antogs att den nya arbetsmarknadslagstiftningen skulle träda ikraft fr.o.m. 1.3.2001. Samtidigt konstaterades att i
händelse av att den nya lagstiftningen inte kan träda ikraft eller försenas
föreslås att momenten 47.40.20 och 47.43.20 får omdisponeras och användas i enlighet med nu gällande lagstiftning även efter 1.3, dock så att
summan av anslagen inte överskrides.
Med anledning av detta och som korrigering av anslaget för att underlätta
administrationen föreslås ett tillägg om 407.000 mark under momentet.

Dispositionsplan:
4000

4100
4300
4800

Personalutgifter
- inrättade tjänster
- tillfälliga tjänster
Material och förnödenheter
Inköp av tjänster
Övriga utgifter
Tilläggsbehov

234.382
144.618

379.000
20.000
5.000
3.000
407.000

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik
Bokslut 2000
4.307.454,86

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

3.970.000

84.100

500.000

Föreslås ett tillägg om 500.000 mark under momentet.
Tillägget föranleds av de nya avtal som tecknats med trafikidkarna för den
regionala busstrafiken för år 2001 varvid kilometerersättningen justerades
från 4,16 mk/km till 4,66 mk/km. Antalet beräknade körkilometer uppgår
till 1.000.000 km.
Dispositionsplan:
8205

Övrigt näringsliv
Tilläggsbehov

500.000
500.000

49.

FINANSIERINGSUTGIFTER

49.98.

ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott
Bokslut 2000
54.047.000,00

Budget 2001

Förslag i euro

Förslag

0

3.931.600

23.376.000
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Under momentet föreslås ett anslag om 23.376.000 mark, vilket dimensionerats så att budgetförslaget balanserar.
Dispositionsplan:
(9800

Hjälpkonto till budgetdelen
Tilläggsbehov

23.376.000
23.376.000)

