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Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 5/2014-2015 
 Datum  
 2015-05-20  
   
   

   
 Till Ålands lagting  
 
 
 
 

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015 
 
 
ALLMÄN MOTIVERING 
 
 

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 16/2014-
2015 
Sammanfattning 
 

Landskapsregeringens förslag 
 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje till-
lägg till budgeten för år 2015. Tilläggsbudgeten påverkar inte det budgete-
rade beloppet varför 369.278.000 euro har budgeterats för år 2015 om till-
läggsbudgeten antas.  
 
Utskottets förslag 
 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till 
budgeten för år 2015 antas med beaktande av utskottets motiveringar i be-
tänkandet.  
 
Utskottets synpunkter 
 

Allmän motivering 
 

Utskottet konstaterar att budgetförslaget begränsar sig till två områden 
inom näringsavdelningens förvaltningsområde och hänvisar därför till sina 
skrivningar gällande dessa i betänkandets detaljmotivering. 
 
Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag 
till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2015. 
 
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås 

- en omorganisering av försöksverksamheten samt 
- en höjning av finansieringsramen för det operativa programmet för 

fiskerinäringen för perioden 2014 – 2020.  
 
Förslaget till tilläggsbudget inverkar inte på det budgeterade underskottet 
för innevarande år. 
 
I och med tillägget har hittills under år 2015 budgeterats anslag om 
369.278.000 euro. 
 
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskaps-
regeringen vördsamt föreslå 

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten 
för år 2015. 
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Mariehamn den 20 maj 2015 
 
 
L a n t r å d 

 
 
Camilla Gunell 

 
 
Vicelantråd 

 
 
Roger Nordlund 

 
__________________ 

 
 

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 16/2014-
2015 
Ärendets behandling 
 

Lagtinget har den 27 maj 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets ytt-
rande över budgetförslaget. 
 
Hörande 
 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, ministern Fred-
rik Karlström (per telefon), vd:n Jörgen Andersson från Östersjöfisk JAS 
Ab, byråchefen Jenny Eklund-Melander, ordf. Tage Eriksson för Ålands 
producentförbud r.f., byråchefen Sölve Högman, fiskerikonsulenten Tom 
Karlsson, vd:n Henry Lindström för Ålands producentförbud r.f., ordf. Mi-
kael Lundell från Ålands producentförbund rf specialodlarutskott, ordf. Bo-
Erik Sandell från Ålands Hushållningssällskap r.f., vd:n Tord Sarling från 
Ålands trädgårdshall andelslag och fd föreståndaren för försöksstationen 
Niklas Söderlund. 
 
Närvarande 
 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, 
vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Brage Eklund, Karl-
Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson, Mats Perämaa (delvis) och 
ersättaren Anders Englund. 
 
 

Utskottets förslag 
 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägg 
till budgeten för år 2015 samt 
 
att lagtinget beslutar att tredje tillägget till budgeten för år 2015 
ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut. 

 
 
 
Mariehamn den 4 juni 2015 
 
 
Ordförande 

 
 
Jörgen Pettersson 

 
 
Sekreterare 

 
 
Niclas Slotte 
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Ålands lagting BESLUT LTB 40/2015 
 Datum Ärende 
 2015-06-10 BF05/2014-2015 
   
   

   
   
Ålands lagtings beslut om antagande av 
Tredje tilläggsbudget för år 2015 
 
 Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget 
för år 2015: 
  
  Anslag 

 tb 2015 
Inkomster 

tb 2015 
 ÖVERFÖRINGAR   

  

   Avdelning 6 

    

  600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 0 0 
  

  615 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION 0 0 
61500 Främjande av livsmedelsproduktion 0 

   

  625 EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA HAVS- OCH  

   FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020 0 0 
  

    

   Överföringar sammanlagt 0 0 
  

    

    

   Anslag och inkomster totalt ovanstående 0 0 
 
 
 Mariehamn den 10 juni 2015 
 
 
 

Britt Lundberg   
talman 

 
 

Viveka Eriksson   
vicetalman 

 
 

Roger Jansson 
vicetalman 
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OÖ verföringar - detaljmotivering 

 
600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
  
 

615 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION 
  
 

61500 Främjande av livsmedelsproduktion 
  
 

 

 
  Utgifter   
    

Rådgivning 
Trots insatserna i försöken att utveckla försöksverksamheten med en starkare 
koppling till näringen kan landskapsregeringen konstatera att intresset och efter-
frågan för traditionella försöksresultat inom de flesta växtodlingsinriktningarna 
inom det åländska lantbruket är begränsat. Landskapsregeringen föreslår därför i 
denna tilläggsbudget att verksamheten igen omorganiseras så att den traditionella 
försöksverksamheten begränsas till försök inom den för Åland i Finland unika 
frukt- och bärodlingen och att övriga resurser fokuseras till utvecklande av kon-
kurrenskraften inom jordbruket genom fokuserande på försöks- och demonstrat-
ionsodlingar hos odlare, spetsrådgivning inom både konventionell och ekologisk 
odling, olika utvecklingsprojekt inom både konventionell och ekologisk odling 
samt fortsatt utveckling av prognosverktygen. Speciellt fokus för de omfördelade 
resurserna ska vara åtgärder för att höja lönsamheten inom näringen. Utgående 
från dessa utgångspunkter omförhandlas avtalet gällande rådgivnings- och för-
söksverksamheten så att ett nytt avtal ingås år 2015 och det nya avtalet gäller sex 
år fram till och med år 2020 och därmed samordnas det med finansieringspe-
rioden för landsbygdsutvecklingsprogrammet. 
 
FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 16/2014-2015 
Landskapsregeringen konstaterar att intresset och efterfrågan för traditionella 
försöksresultat inom de flesta växtodlingsinriktningarna inom det åländska lant-
bruket är begränsat. Landskapsregeringen föreslår därför i denna tilläggsbudget 
att verksamheten igen omorganiseras så att den traditionella försöksverksamhet-
en begränsas till försök inom den för Åland i Finland unika frukt- och bärodling-
en och att övriga resurser fokuseras på utvecklande av konkurrenskraften inom 
jordbruket genom fokuserande på försöks- och demonstrationsodlingar hos od-
lare, spetsrådgivning inom både konventionell och ekologisk odling, olika ut-
vecklingsprojekt inom både konventionell och ekologisk odling samt fortsatt ut-
veckling av prognosverktygen. 
 Utskottet har erfarit att det inte finns någon försöksverksamhet i Ålands närreg-
ion som fullt ut kan ersätta den verksamhet som försöksverksamheten bidragit 

 

Intäkter
Kostnader:
- årets anslag -609 486 -940 000 0
- tidigare års anslag
- PAF-netto 805 000 805 000
Anslag netto 195 514 -135 000 0 

Bokslut 2014 Budget 2015 inkl. tb 2 Budget tb 2015
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med. Utskottet konstaterar att det är viktigt att landskapsregeringen, i samband 
med kommande avtal med Ålands hushållningssällskap r.f., försöker medverka till 
att en sådan försöksverksamhet eller demonstrationsodling blir kvar på Åland 
som är nödvändig för att utveckla grönsaks- och fruktodlingens konkurrenskraft 
på Åland. Detta tillsammans med spetsrådgivning kunde enligt utskottet bibehålla 
det åländska konkurrensförsprånget inom denna sektor. 

 
625 EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFON-

DEN, EHFF, 2014 - 2020 
  
 

Europeiska kommissionen godkände under våren det operativa programmet för 
fiskerinäringen för perioden 2014 - 2020. För genomförande av den del av pro-
grammet som rör hållbar utveckling av fiskerinäringen erhåller landskapet 
3.400.000 euro ur Europeiska havs- och fiskerifonden. Enligt den preliminära 
programramen, i landskapets budget för år 2015, skulle EU:s finansieringsandel 
utgöra 3.395.000 euro och landskapsregeringens medfinansiering lika mycket. 
  
Den del av programmet som rör hållbar utveckling av fiskerinäringen innefattar 
främst stöd till yrkesfisket, vattenbruket, saluföring och beredning, Leader samt 
även vårdande av de ekosystem och resurser som nyttjas av näringen. För att möj-
liggöra större, innovativa investeringar inom fiskerinäringen föreslås att land-
skapets medfinansiering för denna del ökas till 5.900.000 euro, vilket är en höj-
ning med 2.505.000 euro. Då EU-medlen för denna del är 3.400.000 euro blir den 
totala ramen för den del som rör utveckling av fiskerinäringen 9.300.000 euro. 
 
För programperioden 2014 - 2020 ingår även en del som rör integrerade havspoli-
tiken och en del som rör fiskerikontroll och -övervakning. För dessa delar finns 
separata EU-medel. Åland tilldelas 380.000 euro ur Europeiska havs- och fiskeri-
fonden för stöd inom integrerade havspolitiken. För denna del är landskapets 
medfinansiering 25 procent, vilket är 130.000 euro. För fiskerikontroll är land-
skapets del av EU-medlen 500.000 euro och landskapets medfinansiering 10 pro-
cent, vilket är 55.000 euro. 
 
Det föreslås inga ökade anslag för år 2015. Beaktande planerade investeringar fö-
reslås att det i budgeten för år 2016 anslås totalt 3.921.000 euro, varav 3.700.000 
euro gäller den del av programmet som rör hållbar utveckling av fiskerinäringen. 
Återstående belopp föreslås jämnt fördelat under åren 2017 - 2020. 
 
Den totala finansieringsramen för programmet kan då sammanfattas enligt nedan-
stående tabell:  
EHFF Finansieringsram  

2014-2020 
Budgeterat 

År 2014 
Budgeterat 

År 2015 
Återstod 

Lr:s finansieringsandel 6.085.000 485.000 485.000 5.115.000 
EU:s finansieringsandel 4.280.000 485.000 485.000 3.310.000 
Sammanlagt 10.365.000 970.000 970.000 8.425.000 
 
FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 16/2014-2015 
En höjning av finansieringsramen för det operativa programmet för fiskerinä-
ringen för perioden 2014 – 2020 föreslås av landskapsregeringen. Beaktande 
planerade investeringar föreslås att det i budgeten för år 2016 anslås totalt 
3.921.000 euro, varav 3.700.000 euro gäller den del av programmet som rör 
hållbar utveckling av fiskerinäringen. Återstående belopp föreslås jämnt fördelat 
under åren 2017 - 2020. 
 Utskottet konstaterar att det planeras och pågår större investeringar i industri-
anläggningar inom fiskerinäringen på Åland. Ett projekt planeras på Kumlinge 
som om det förverkligas kommer att innebära ett uppsving både för fisket som nä-
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ring på Åland och möjligheterna till arbetstillfällen i skärgården. Satsningen har 
positiva effekter både ur ett hållbarhetsperspektiv och också ett näringslivsper-
spektiv. Utskottet stöder därmed landskapsregeringens förslag. 
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