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Till Ålands lagting  

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2010 
 
 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
 
Sammanfattning 
 

Landskapsregeringens förslag 
 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra 
tillägg till budgeten för år 2010. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på 
ett netto om 2.284.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 
306.191.000 euro budgeterats för år 2010. 
 
Finansmotionen 
 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 84/2009-2010 föreslås ett 
tillägg till motiveringen under moment 47.15.23 Utgifter för avbytarservice 
inom lantbruket (F).  
 
Utskottets förslag 
 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till andra tillägg till 
budgeten för år 2010 antas med beaktande av utskottets motiveringar och 
ändringsförslag i betänkandet. Finansmotion nr 84 föreslås förkastad. 
  
Utskottets synpunkter 
 

Allmän motivering 
 

Med hänvisning till framställningens motiveringar och betänkandets de-
taljmotivering föreslås att landskapsregeringens förslag till andra tillägg 
till budgeten för år 2010 antas med beaktande av utskottets motiveringar 
och ändringsförslag i betänkandet. 
 
Motionen 
Utskottet föreslår att finansmotion nr 84/2009-2010 förkastas. 
 
ALLMÄN MOTIVERING 
 
 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag 
till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2010. 
 
På basis av tillgängliga uppgifter om utvecklingen av statsekonomin kon-
staterar landskapsregeringen att de inkomster som låg till grund för ramarna 
för år 2011 är på i stort sett förväntad eller något högre nivå. 
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I budgeten för år 2010 sänktes löneanslagen med ett belopp som motsvara-
de två veckors lön för all personal. De flesta av landskapets olika organ och 
inrättningar klarade av att utföra löneminskningen med hjälp av frivilliga 
åtgärder eller permitteringar.  
 
Genom ett tjänstekollektivavtal den 23 juni 2010, som godkänts av lagting-
ets finansutskott den 30 juni 2010, kom landskapsregeringen överens med 
tjänstemannaföreningarna om att såsom en inbesparingsåtgärd senarelägga 
den förväntade löneförhöjningen för lärare till den 1 augusti 2011. Senare-
läggningen ger en inbesparing som är tillräcklig för att täcka behovet av att 
spara in två veckors lärarlön, men denna inbesparing fördelar sig över både 
år 2010 och 2011. 
 
Ytterligare anslag för skolornas verksamhetsutgifter torde inte behövas till 
följd av de allmänna besparingsåtgärder som vidtagits. 
 
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat 

- tilläggsanslag för oförutsedda utgifter 
- tilläggsinkomst för Ålands polismyndighet 
- tilläggsanslag för bostadsbidrag 
- tilläggsanslag för utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola 
- tilläggsanslag för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland 
- tilläggsanslag för högskolan på Ålands verksamhet 
- tilläggsanslag för museibyråns verksamhet 
- tilläggsanslag för avbytarservice inom lantbruket 
- tilläggsanslag för sjötrafiken  
- tilläggsanslag för drift och underhåll av vägar 
- tilläggsinkomst för avräkningsbelopp samt 
- tilläggsinkomst för återbokade bidrag. 

 
Tillägget balanserar på ett netto om 2.284.000 euro. 
 
I och med tillägget har hittills under år 2010 budgeterats 306.191.000 euro. 
 
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskaps-
regeringen vördsamt föreslå 

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten 
för år 2010. 
 

 
Mariehamn den 13.9.2010 
 
 
L a n t r å d 

 
 
Viveka Eriksson 

 
 
Minister 

 
 
Mats Perämaa 

 
__________________ 

 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
 
Ärendets behandling 
 

Lagtinget har den 20 september 2010 inbegärt finansutskottets yttrande 
över framställningen. 
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 Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, vicelantrådet 
Britt Lundberg, ministrarna Mats Perämaa och Veronica Thörnroos, för-
valtningschefen Arne Selander, avdelningscheferna Dan E Eriksson, Rai-
ner Juslin och Niklas Karlman, byråcheferna Sölve Högman och Viveka 
Löndahl, bitr. avdelningschefen John Eriksson, VD:n Mikael Holm vid ASP 
Ship Management Scandinavia Ab, projektledaren Kaj Jansson (per tele-
fon), antikvarien Marcus Lindholm, VD:n Klas-Göran Mattsson och styrel-
seordföranden Folke Karlsson vid FAB Godby Center, VD:n Frej Nordlund 
och delägaren Eyolf Berg vid Ansgar Ab, rektorerna Lars Selander och 
Jan-Erik Sundström samt överinspektören Elisabeth Storfors.   
 I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jan-Erik Mattsson 
och ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och Danne Sundman 
samt ersättaren Folke Sjölund. 
 Reservationer har inlämnats av ledamöterna Camilla Gunell och 
Danne Sundman var för sig och gemensamt. 
 
Utskottets förslag 
 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra 
tilläggsbudget för år 2010 samt 

 
  att lagtinget förkastar finansmotion nr 84/2009-2010. 

 
 
 
Mariehamn den 24 september 2010 

Ordförande 

 
 
 
Jan-Erik Mattsson 

 
 
Sekreterare Niclas Slotte 
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R E S E R V A T I O N 

  
  
  
Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 
10/2009-2010) med anledning av landskapsregeringens förslag till andra 
tillägg till budgeten för landskapet Åland 2010 på följande punkter. 
 
I. Moment 47.15.23 Utgifter för avbytarservice inom lantbruket 
 
Landskapsregeringen föreslår i motiveringarna till moment 47.15.23. att 
landskapsregeringen avser förändra avbytarlagstiftningen i enlighet med 
den modell som landskapsregeringens arbetsgrupp föreslagit. Enligt den 
anvisade arbetsgruppen ska de landskapsanställda avbytarna fasas ut och 
från 2012 övergå i privat regi. Servicens totala volym ska då rymmas inom 
en kostnadsram på 500.000 euro.  Den nedskärning i avbytarservicen som 
landskapsregeringen avser gå in för får direkta konsekvenser för de små 
mjölkgårdarna, dvs. hälften av de gårdar som i dag är verksamma på 
Åland. Dessa tvingas lägga ner sin verksamhet och man bedriver en politik 
som aktivt påskyndar avvecklingen av mindre mjölkgårdar. Undertecknad 
kan inte omfatta en sådan kortsiktig näringspolitik. 
 En nedläggning av 20-25 mindre åländska mjölkgårdar skulle betyda ett 
bortfall av 400-500 kor. Detta har i sin tur stora konsekvenser för mjölkvo-
lymerna som helhet och därmed underlaget för mejeriverksamheten.  Land-
skapsregeringen bör i takt med att nedskärningar görs i avbytarservicen 
erbjuda de mindre aktörerna inom mjölknäringen reella möjligheter att 
övergå i stordrift så att gården blir tillräckligt konkurrenskraftig. De större 
moderniserade ladugårdarna är mer lättskötta och förbättrar livskvaliteten 
för djuren. De större gårdarna har i stor utsträckning egna anställda vilket 
naturligt och över tid minskar behovet av avbytarservice. Omstrukturering-
en bör göras över en fem till tioårsperiod så att en behärskad strukturom-
vandling sker. Nedskärningar inom avbytarservicen måste därför gå hand i 
hand med ett program för välriktade investeringsstöd om man ska klara av 
att bibehålla de mjölkvolymer som krävs för att upprätthålla och utveckla 
mejeriverksamheten.  Landskapsregeringen bör därför i samband med 
budgeten för 2011 formulera ett omställningsprogram för mjölknäringen 
som vid sidan av minskningar i driften för avbytarsystemen erbjuder möj-
lighet till investerings- och moderniseringsstöd. 
 
Med hänvisning till det sagda föreslår jag 

Att motiveringen under moment 47.15.23 kompletteras med föl-
jande: ”Landskapsregeringen återkommer i samband med budge-
ten för 2011 med ett omställningsprogram för mjölknäringen som 
vid sidan av minskningar i driften för avbytarsystemen erbjuder 
möjlighet till investerings- och moderniseringsstöd.”. 

 
     
 
II. Moment 48.20.20. Sjötrafiken– verksamhetsuppgifter (VR) 
 
Utskottet har i sitt betänkande konstaterat att det inte varit framgångsrikt 
att göra små upphandlingar inom skärgårdstrafiken. Inga anbud har in-
kommit på flera av de delar som landskapsregeringen konkurrensutsatt. 
Det måste tolkas som att anbuden inte är tillräckligt attraktiva för företa-
gare att bjuda på. Den politiska slutsatsen är att man måste ifrågasätta om 
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dessa småprivatiseringar är en framgångsrik väg mot en ökad kostnadsef-
fektivitet inom sjötrafiken. Särskilt märkligt blir ansträngningarna att få 
linjen Åva-Jurmo i privat regi endast för de år som återstår innan linjen 
ersätts med en linfärja. Tid och pengar går åt till allt detta som tillsynes 
inte leder framåt. Det skulle vara mer lönsamt att satsa dessa ansträng-
ningar på ett mer strukturellt utvecklingsarbete. 
 Enligt landskapsregeringen kommer ett kortruttsmeddelande att presen-
teras för lagtinget innan årsskiftet. Mot bakgrund av den regionalpolitiska 
debatt som hölls i lagtinget i våras vore det skäl för landskapsregeringen 
att ta ett helhetsgrepp om skärgårdspolitiken. I målsättningen om en levan-
de skärgård är trafiken naturligtvis en av de viktigaste medlen för att 
åstadkomma detta, vilket gör trafiken till en bärande del av detta medde-
lande. För att denna plan ska vara framgångsrik och möjlig att förverkliga 
är det viktigt att den föregås av en utredning om trafikbehovet främst bland 
den bosatta befolkningen, en miljöanalys särskilt vad beträffar en omlägg-
ning till kortrutt samt en ekonomisk konsekvensanalys av ex. investeringar 
samt drift och underhåll av flera färjfästen. Det vore även värdefullt om en 
tonnageanskaffningsplan kunde ingå i helheten inklusive alternativa färd-
medel för persontransporter. Fokus bör även sättas på separeringen av 
myndighetsutövningen och serviceproduktionen genom en bolagisering av 
sjötrafiken. 
 
Med hänvisning till det sagda föreslår jag 
 

Att motiveringen under moment 48.20.20 kompletteras med föl-
jande: ”Trafikavdelningens försök till konkurrensutsättning av 
enskilda delar och linjer upphör i väntan på en helhetsstrategi för 
utvecklingen av skärgårdstrafiken samt en bolagisering av sjötra-
fiken.”. 

  
 
 
 
Mariehamn den 27 september 2010 
 
 
Camilla Gunell 
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R E S E R V A T I O N 

  
  
Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 
10/2009-2010) med anledning av landskapsregeringens förslag till andra 
tillägg till budgeten för landskapet Åland 2010 på följande punkter. 
 
1. Försäljning av aktierna i FAB Godby Center (mo-
ment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter) 
  
Motivering 
  
Det finns för många olösta frågor och problem kring de aktier som land-
skapet äger i FAB Godby Center. En potentiell köpare kommer vid gransk-
ning av objektet att se dessa som osäkerhetsfaktorer som kraftigt sänker 
priset eller helt eliminerar köpintresset. Före en försäljning av aktierna 
genomförs bör därför ett aktieägaravtal upprättas där dessa frågeställ-
ningar regleras. Till dessa frågor hör bl.a. hur och på vilka villkor de ny-
tillkomna ytorna i den s.k. rastgården kan inredas och användas, huruvida 
landskapets myndigheter är beredda att fortsättningsvis hyra utrymmen och 
till vilket pris och vilka åtaganden bolaget är berett att göra gällande den 
s.k. Godmansdelen gentemot en ny ägare av aktierna. Landskapet bör ock-
så göra gemensam sak med övriga fastighetsägare som enligt uppgift är 
bredda att avyttra sina aktier och genomföra en gemensam försäljning. 
  
Med hänvisning till det sagda föreslår jag 
  

att motiveringen under moment 33.40.88 ersätts med följande: " 
Utskottet omfattar att aktieinnehavet avyttras. Innan försäljning-
en genomförs anser utskottet att det bör upprättas ett aktieägar-
avtal mellan ägarna i bolaget som reglerar de öppna frågeställ-
ningarna kring lokalerna som landskapets aktieinnehav berätti-
gar till. Därtill bör landskapet genom de myndigheter som idag 
hyr lokaler i fastigheten enligt utskottets mening på förhand visa 
beredskap att fortsättningsvis hyra dessa. Dessa åtgärder behövs 
för att göra ett köp tillräckligt intressant och för att inbringa 
största möjliga likvid för aktierna.". 

  
2. Kommersialisering av upptäckterna vid det s.k. 
champagnevraket (Moment 46.60.20 Museibyrån – 
verksamhetsutgifter VR) 
 
Motivering 
  
Utskottet ger ingen vägkost angående kommersialisering av fynden vid det 
s.k. champagnevraket. Det är av stor vikt att den kostnad som uppkommit 
för bärgningen kan täckas med intäkter från försäljning av champagneflas-
kor och eventuella andra intäkter. Enligt uppgift är det ekonomiska värdet 
mångdubbelt denna kostnad varför det inte torde vara något problem. En 
kommersialisering ska förutom ge rena ekonomiska intäkter också genom-
föras på ett sådant sätt att de indirekta effekterna, t.ex. PR-effekterna blir 
maximala. Vidare är det viktigt att bestämma ett syfte för vilket det ekono-
miska överskottet används till. Som känt har även öl hittats i vraket. Det är 
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troligen möjligt att återskapa ett recept på ölen på basen av en analys. Det-
ta recept kan sedan användas för att brygga "vraköl" vilket skulle ge en 
långvarig kommersiell effekt. Landskapsregeringen har dock valt, oklart 
varför, att i detta skede inte allokera resurser för en sådan analys.  
 
Med hänvisning till det sagda föreslår jag 
  

att sista stycket i motiveringen under moment 46.60.20 ersätts 
med följande: "Utskottet uppmanar landskapsregeringen att 
genomföra en kommersialisering av fynden av champagne och öl 
i vraket på ett sådant sätt att den inbringar maximalt med ekono-
miska intäkter och ger mesta möjliga PR-effekt för Åland. Utskot-
tet har erfarit att det ekonomiska värdet i en kommersialisering 
med stor sannolikhet vida överstiger anslaget under momentet. 
Landskapregeringen bör bestämma att det ekonomiska överskot-
tet som kommersialiseringen ger används för ett särskilt ändamål 
och förslagsvis kunde upptäckaren få avgöra vad detta ska vara. 
Utskottet uppmanar därtill landskapsregeringen att på nytt över-
väga att genomföra en analys av det öl som hittats för att eventu-
ellt möjliggöra en nybrygd av det.". 

 
3. Kostnader för garantireparation m/s Skarven. 
 
Motivering 
  
Landskapsregeringen bör skärpa tonen mot den varvskoncern som byggt 
m/s Skarven och kräva att garantireparationerna genomförs kostnadsfritt 
också till den del de berör varvet. Vidare bör landskapsregeringen inse att 
den skiljemannaprocess man driver mot varvet inte kommer att leda någon 
vart eftersom det bolag man driver process mot har likviderats och kommer 
att upphöra. Att i detta skede satsa ytterligare 60.000 EUR på, den således 
obefintliga, motpartens arvode är lönlöst.  
  
Med hänvisning till det sagda föreslår jag 
  

att anslaget under moment 48.20.70 utgår samt att motiveringen 
ersätts med följande: "Anslaget utgår. Utskottet uppmanar land-
skapsregeringen att utkräva kostnaden för garantireparationen 
av varvskoncernen eftersom det är samma koncern som byggt m/s 
Skarven som nu utfört garantireparationen. Vidare kan utskottet 
konstatera att det varvsbolag med vilket landskapsregeringen be-
driver skiljemannaprocess har likviderats och kommer att upphö-
ra varför processen borde avslutas. Det finns inget motiv för att 
betala motpartens arvode i detta skede.". 

 
4. Den politiska förankringen och landskapsregering-
ens handlingförmåga beträffande den ekonomiska poli-
tiken. 
  
Motivering 
  
Finansutskottet har allt sedan finanskrisen inträdde gett bakläxa på bak-
läxa åt landskapsregeringen för dessa hantering av den ekonomiska politi-
ken. Denna oförmåga att i tid och i tillräcklig omfattning prioritera och re-
formera har gjort att i praktiken hela landskapets kassa tömts på drygt en 
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mandatperiod. Nu förefaller dock utskottsmajoritetens vilja till att kritisera 
regeringen avtagit drastiskt. Detta trots att behovet av densamma finns 
alltjämt. Historiskt sett, både på lång och kort sikt har finansutskottet tagit 
ett stort ansvar och stått över enskilda politiska intressen i sina strävanden 
att slå vakt om landskapets finanser. Många av anslagen i detta nu förelig-
gande tillägg till budgeten kunde ha undvikits med ett tydligare politiskt le-
darskap och med en regering som skulle vara mer överens och kunde satsa 
sin energi på detta istället för att den upptas av oenighet och politiska stri-
der.  
  
Med hänvisning till det sagda föreslår jag 
 

att betänkandet under rubriken "allmän motivering" kompletteras 
med följande: "Utskottet vill betona vikten av ett tydligt ekono-
misk-politiskt ledarskap för att undvika överskridningar av bud-
geten, möjliggöra en stram ekonomisk politik och upprätthålla 
budgetdisciplin. En viktig del av detta ledarskap är det parlamen-
tariska samspelet där endast en väl fungerande majoritet kan dri-
va en tillräckligt ansvarstagande politik för att nedbringa land-
skapets utgifter. Utskottet kan bl.a. på basen av remissdebatten 
konstatera att det rådit stor oenighet kring vissa frågor i den nu 
aktuella framställningen vilket tagit fokus från arbetet och dess-
utom försenat framställningen. Vidare har utskottet inhämtat att 
när det t.ex. gäller kostnadsutveckligen för skärgårdstrafiken så 
har många förslag till inbesparingar utarbetats av tjänstemännen 
vid trafikavdelningen men dessa har sedan inte kunna förverkli-
gas, ofta p.g.a. politisk oenighet och brist på kompromissvilja re-
geringspartierna emellan. Utskottet har erfarit att trots detta har 
politisk förankring av den nu aktuella tilläggsbudgeten nog gjorts 
i vederbörlig ordning inom regeringspartierna, uppenbarligen 
dock utan önskvärt resultat.". 

 
 
 
Lemland den 26 september 2010 
 
 
 
Danne Sundman 
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R E S E R V A T I O N 

  
  
  
Undertecknade reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 
10/2009-2010) med anledning av landskapsregeringens förslag till andra 
tillägg till budgeten för landskapet Åland 2010 på följande punkt. 
 
 
I. Moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR) 
 
Undertecknade föreslår att äskade 240.000 euro ytterligare inte beviljas 
för normal drift och skötsel av vägar. Momentet är ett VR-anslag under vil-
ket budgeterats 2.000.000 euro för 2010. Inom momentet bör man kunna 
anpassa övrig skötsel av vägar till de medel som står till buds trots att snö-
röjningen för 2010 översteg budgeterade medel. I dessa spartider när 
många enheter tvingas spara på högt prioriterade verksamheter, som ex-
empelvis hälso- och sjukvården, är det landskapsregeringens plikt att tillse 
att även enheterna på trafikavdelningen gör anpassningar till befintliga 
ramar. Finansutskottet har i flera omgångar uppmanat landskapsregering-
en till budgetdisciplin, varvid det är underligt att dessa uppmaningar inte 
efterlevs. 
 
Med hänvisning till det sagda föreslår vi 
 

att anslaget under moment 48.30.22  ska utgå. 
 
 
 
 
Mariehamn den 27 september 2010 
 
 
 
 
Camilla Gunell Danne Sundman 
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Ålands lagting BESLUT LTB 45/2010 
 Datum Ärende 

 2010-09-29 FR 30/2009-2010 
    
   

   
   
Ålands lagtings beslut om antagande av 
Andra tilläggsbudget för år 2010 
 
 På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående 
andra tilläggsbudget för år 2010:  
  
 I N K O M S T E R 

  

 Avdelning 32 

  

32. LANDSKAPSREGERINGEN 4 000
  

32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH 
UTGIFTER 4 000

32.05.04. Skärgårdssamarbetet 4 000
  

 Avdelning 33 

  

33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 213 000
  

33.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 0
33.40.88. Överlåtelse av fastigheter 0
  

33.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 213 000
33.60.20. Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster 213 000
  

 Avdelning 37 

  

37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -64 000
  

37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE -64 000
37.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster -64 000
  

 Avdelning 38 

  

38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 000
  

38.70. MOTORFORDONSBYRÅN 30 000
38.70.20. Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster  30 000
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 Avdelning 39 

  

39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN-
KOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 2 101 000

  

39.01. FINANSIELLA POSTER 172 000
39.01.94. Dividendinkomster 172 000
  

39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 7 729 000
39.10.90. Avräkningsbelopp 7 729 000
  

39.30. UPPTAGNA LÅN -6 650 000
39.30.90. Finansieringslån -6 650 000
  

39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 850 000
39.90.95. Återbokade bidrag 850 000
  

 Inkomsternas totalbelopp 2 284 000
  

  

  

 U T G I F T E R 

  

 Huvudtitel 42 

  

42. LANDSKAPSREGERINGEN -44 000
  

42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH 
UTGIFTER -44 000

42.05.04. Skärgårdssamarbetet (F) -4 000
42.05.19. Oförutsedda utgifter (F) -40 000
  

 Huvudtitel 43 

  

43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -25 000
  

43.32. LANDSKAPSALARMCENTRALEN -25 000
43.32.20. Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR) -25 000
  

 Huvudtitel 45 

  

45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE -120 000

  
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER -120 000
45.10.50. Bostadsbidrag (F) -120 000
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 Huvudtitel 46 

  

46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE -711 000

  

46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING -60 000
46.01.23. Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR) -60 000
  

46.03. STUDIESTÖD -200 000
46.03.50. Studiepenning (F) -200 000
  

46.19. VUXENUTBILDNING -290 000
46.19.08. Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR) -290 000
  

46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA -8 000
46.42.20. Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)  -8 000
  

46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND -40 000
46.55.20. Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR) -40 000
  

46.60. MUSEIBYRÅN -113 000
46.60.20. Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR) -113 000
  

 Huvudtitel 47 

  

47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -89 000
  
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 64 000
47.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) 64 000
47.03.40. Bidrag för företagens internationalisering -60 000
47.03.45. Bidrag för produkt- och teknologiutveckling 60 000
  

47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET -153 000
47.15.23. Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F) -150 000
47.15.40. Understöd för omstruktureringsprogram för sockersektorn (R) 0
47.15.47. Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F) -3 000
  

 Huvudtitel 48 

  

48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -1 295 000
  

48.20. SJÖTRAFIKEN -950 000
48.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) -730 000
48.20.21. Reparation och underhåll av färjor (VR) -100 000
48.20.70. Anskaffning av fartyg och färjor (R) -120 000
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48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING -240 000
48.30.22. Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR) -240 000
  

48.50. VERKSTAD OCH LAGER  -75 000
48.50.21. Utgifter för bolagisering (VR) -75 000
  

48.70. MOTORFORDONSBYRÅN -30 000
48.70.20. Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) -30 000
  

 Utgifternas totalbelopp -2 284 000
  

  

 
 
 Mariehamn den 29 september 2010 
 
 
 

Roger Nordlund 
talman 

 
 

Gunnar Jansson 
vicetalman 

 
 

Gun-Mari Lindholm 
vicetalman 
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D E T A L J M O T I V E R I N G 

 
32./42. LANDSKAPSREGERINGEN 
  
42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 
  
 

    
  Inkomster   

 

32.05.04. Skärgårdssamarbetet 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 84.123,44 43.000  4.000

    

Under momentet föreslås ett tillägg om 4.000 euro. Se moment 42.05.04. 
 

    
  Utgifter   

 

42.05.04. Skärgårdssamarbetet (F) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -84.123,44 -43.000  -4.000

    

Under momentet erfodras ett tillägg om 4.000 euro. Tillägget motsvaras av in-
komster under moment 32.05.04. 
 

42.05.19. Oförutsedda utgifter (F) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -29.940,00 -25.000  -40.000

    

Under momentet föreslås ett tillägg om 40.000 euro för täckande av främst juri-
diska kostnader. 

 
33./43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
  
43.32. LANDSKAPSALARMCENTRALEN 
  
 

    
  Utgifter   

 

43.32.20. Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -409.858,74 -410.000  -25.000
 (t.a. -18.796,00)  

    

Föreslås ett tillägg under momentet om 25.000 euro för täckande av merkostnader 
för teknisk utrustning och utalarmeringsutrustning. 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
Utskottet konstaterar att anslaget behövs eftersom de tidigare budgeterade med-
len är reserverade för andra ändamål. 
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43.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 
  
 

    
  Inkomster   

 

33.40.88. Överlåtelse av fastigheter 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 127.379,62 262.000  0
  tb 71.000  

    

Landskapet är majoritetsägare i fastighetsbolaget Fastighets Ab Godbycenter och 
innehar för närvarande 65,5 % av bolagets aktier. Aktierna berättigar till nyttjande 
av följande lokaler: ÅHS hälsovård, polisen samt f.d. museilager (tidigare God-
mans). 
 
Förslås att landskapsregeringen beviljas fullmakt att avveckla ägandet i Fastighets 
Ab Godbycenter. 
 
Landskapregeringen konstaterar att fastighetsbolaget är i behov av utveckling och 
investering, men att landskapet inte bör vara huvudman för en sådan investering. 
Ett mer renodlat privatekonomiskt ägande bör kunna skapa bättre förutsättningar 
för utvecklingen av kommersiell service inom området. 
 
Landskapets intressen i detta sammanhang är i första hand att ha tillgång till än-
damålsenliga lokaler för de verksamheter som bedrivs i området. Enligt land-
skapsregeringens mening skulle det i detta fall vara mer ändamålsenligt att hyra 
erforderliga lokaler istället för att själv äga lokalerna. 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
Utskottet omfattar att aktieinnehavet i FAB Godby Center avyttras. Innan slutligt 
beslut tas om försäljning skall en tryggad lösning för ÅHS:s och polisens utrym-
mesbehov vara klarlagd. 

 
43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 
  
 

    
  Inkomster   

 

33.60.20. Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 237.010,21 247.000  213.000

    

Under momentet föreslås ett tillägg om 213.000 euro. Tillägget avser polisskolans 
ersättning för arbets- och fältpraktik för åren 2009 (192.644 euro) och 2010 
(21.000 euro). 
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35./45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
  
45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 
  
 

    
  Utgifter   

 

45.10.50. Bostadsbidrag (F) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -944.792,91 -1.100.000  -120.000

    

För bostadsbidrag, som enligt LL (1975:63) om tillämpning av lagen om bostads-
bidrag beviljas enligt i riket gällande grunder, föreslås ett tilläggsanslag om 
120.000 euro. Ökningen föranleds av att antalet bostadsbidragsmottagare och 
medelbostadsbidraget ökat. 

 
36./46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE 
  
46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 
  
 

    
  Utgifter   

 

46.01.23. Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -4.820,20 0  -60.000
  tb 0  
 (t.a. -728,75) (t.a. -47.000)  

    

Landskapsregeringen avser att verkställa Ålands gymnasium från 1.8.2011 i en-
lighet med lagframställning nr 22/2009-2010. Under hösten 2010 bör förberedel-
serna ingångsättas inför övergången till den nya organisationen och en planerare 
anställas. 
 
Ledande tjänstemän rekryteras, regelverk och instruktioner framtas, skolans in-
terna organisation planeras och en bemanningsplan uppgörs i samarbete med sko-
lornas rektorer. Planeringen och verkställandet fortgår under våren 2011. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 60.000 euro under mo-
mentet. 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
Utskottet omfattar förslaget och konstaterar att det är en omfattande och kompli-
cerad uppgift att förbereda övergången till den nya organisationen. Det är därför 
angeläget att en planerare med tillräckliga kvalifikationer rekryteras. Starten för 
projektet bör anpassas till det som bestäms avseende genomförande av gymnasie-
reformen. 
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46.03. STUDIESTÖD 
  
 

    
  Utgifter   

 

46.03.50. Studiepenning (F) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -6.283.930,02 -6.600.000  -200.000

    

Föreslås ett tillägg om 200.000 euro under momentet med hänvisning till att anta-
let studerande ökat i förhållande till de uppgifter som var kända vid uppgörande 
av grundbudgeten för år 2010. 

 
46.19. VUXENUTBILDNING 
  
 

    
  Utgifter   

 

46.19.08. Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -313.708,88 -250.000  -290.000
 (t.a. -30.100,65)  

    

Föreslås att ett tillägg om 290.000 euro upptas under momentet för att kunna 
genomföra de ESF-finansierade projekten Nätpedagogik och Validering på Åland 
i planerad omfattning. Anslagsbehovet föranleds av att tidigare budgeterade me-
del för projekten (294.095,35 euro) drogs in i samband med landskapets bokslut 
för år 2009. 
 
Utvecklingsprojekten, Nätpedagogik och Validering på Åland, inleddes år 2008 
för att avslutas inom år 2010. Enligt landskapsregeringens nuvarande beslut pågår 
valideringsprojektet till utgången av år 2012, medan nätpedagogikprojektet avslu-
tas under år 2011. Landskapsregeringen avser att förverkliga de två utvecklings-
projekten men över en längre tidsperiod än vad den ursprungliga planeringen av-
såg. 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
Anslaget föranleds med anledning av att tidigare budgeterade medel drogs in i 
samband med landskapets bokslut för år 2009. Utskottet konstaterar att särskilt 
projektet gällande validering är viktigt. 

 
46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 
  
 

    
  Utgifter   

 

46.42.20. Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -4.460.710,44 -4.455.000  -8.000
 (t.a. -1.308,00)  

    

Tillägget föranleds av kostnader för en tillfällig tjänst som lärare för att sköta för-
beredelserna för utbildningen "grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och 
bussförare". 
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46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 
  
 

    
  Utgifter   

 

46.55.20. Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 4.931.840,42 -4.600.000  -40.000
 (t.a.-375.321,00) (t.a. -200.000)  

    

Föreslås ett tillägg om 40.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av kost-
nader för projektet VIRTU för vilket inkomsterna inflyter först under år 2011. 

 
46.60. MUSEIBYRÅN 
  
 

    
  Utgifter   

 

46.60.20. Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -2.639.998,22 -2.870.000  -113.000
 (t.a. -109.165,62)  

    

Föreslås ett tillägg om 113.000 euro för kostnader i samband med skyddsbärgning 
av värdeföremål från vrak samt följdhanteringen. En del av kostnaden kan finan-
sieras med från tidigare år återstående medel. Eventuella intäkter gottskrives mo-
ment 36.60.20. 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
Anslaget föreslås i syfte att skyddsbärga delar av lasten ur det s.k. champangev-
raket. Skyddsbärgningen är, enligt vad utskottet erfarit, komplicerad och många 
experter har kopplats in för att tillse att bärgningen kan ske på bästa sätt. Under 
bärgningen har flera upptäckter gjorts, bl.a. har även öl hittats. Med anledning 
av att det krävs speciell kompetens och då det är ett mycket krävande uppdrag 
blir kostnaderna för bärgningen relativt stora. Förutom att bärga själva flaskor-
na ska de också transporteras och förvaras samt skyddas för att säkra kvalitén.  
 Förutom det nu begärda anslaget om 113.000 euro har 80.000 euro av det som 
tidigare budgeterats för undersökningsarbete vid museibyrån redan använts för 
ändamålet. 
 En kommersialisering är under beredning och utskottet uppmanar landskapsre-
geringen att återkomma till lagtinget med en redogörelse över utfallet. 
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37./47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
  
47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 
  
 

    
  Inkomster   

 

37.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 66.929,31 167.000  -64.000

    

Föreslås en minskning under momentet om 64.000 euro. Orsaken till minskning-
en är dels att ett planerat projekt "Lokal energi", inte genomförs och dels att två 
andra projekt blev mindre än beräknat. Se även moment 47.03.23. 
 

    
  Utgifter   

 

47.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -211.661,13 -263.000  64.000
 (t.a. -18.471,00)  

    

Föreslås en minskning under momentet om 64.000 euro. Orsaken till den är dels 
att ett planerat projekt, "Lokal energi", inte genomförs och dels att två andra pro-
jekt blev mindre än beräknat. Se även moment 37.03.23. 
 

47.03.40. Bidrag för företagens internationalisering 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -146.977,57 -110.000  -60.000

    

Föreslås ett tillägg under momentet om 60.000 euro för att möta de åländska före-
tagens intresse att marknadsföra exportverksamhet utanför Åland. Se även mo-
ment 47.03.45. 
 

47.03.45. Bidrag för produkt- och teknologiutveckling 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -37.830,00 -100.000  60.000

    

Föreslås en minskning under momentet om 60.000 euro. Se även moment 
47.03.40. 

 
47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 
  
 

    
  Utgifter   

 

47.15.23. Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -843.738,26 -636.000  -150.000

    

Föreslås ett tillägg om 150.000 euro under momentet. Anslaget omfattar medel 
för kostnader som föranleds av LL och LF (2005:83 och 2006:6) om avbytarverk-
samhet för lantbrukare. I budgeten för år 2010 ingår ett anslag om 636.000 euro. 
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Dimensioneringen av momentet utgick ifrån att en förändring av LL och LF skul-
le ha genomförts från halvårsskiftet så att kostnaderna för verksamheten under 
andra hälften av året hade halverats.  
 
En ändring av avbytarlagstiftningen är under beredning med utgångspunkt i de 
besparingsåtaganden som beskrivs i budgeten för år 2010. Landskapsregeringen 
har utrett ett nytt avbytarsystem med rättvisare förmånsfördelning till en total års-
kostnad om 500.000 euro. En arbetsgrupp avlade sin rapport den 6 augusti inne-
hållande ett förslag att privatisera avbytarservice enligt en modell som förväntas 
rymmas inom kostnadsramarna. Landskapsregeringen har för avsikt att förändra 
avbytarlagstiftningen enligt den modell som arbetsgruppen föreslår och avser att 
under hösten avlämna en framställning med förslag till ändringar i avbytarlag-
stiftningen. 
 
Landskapsregeringen kan emellertid konstatera att det inte är möjligt att under år 
2010 genomföra sådana förändringar i avbytarsystemet som krävs för att kostna-
derna ska rymmas inom budgeterat anslag. Under året genomförs verksamheten 
med största möjliga sparsamhet men med hänsyn till de lagliga rättigheter som 
regleras förmånstagarna i LL och LF. 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 84/2009-2010 föreslås att sista me-
ningen i andra stycket samt tredje stycket i motiveringen under momentet får föl-
jande lydelse: ”Avbytarsystemet föreslås fasas ut i takt med att gårdarna byggs ut 
och moderniseras och en behärskad strukturomvandling sker mot mer konkur-
renskraftiga och lönsamma gårdsenheter. ”. 
 Utskottet föreslår att finansmotionen förkastas.  
 Utskottet konstaterar att finansutskottet erfarit att landskapsregeringen har för 
avsikt att stöda en utveckling av lantbruksföretagen med sikte på att säkerställa 
råvaruförsörjningen för det åländska livsmedelsklustret. En konsekvensbedöm-
ning av djurhållningen bör göras för att kunna dimensionera avbytarservicens 
nivå. 
 

47.15.40. Understöd för omstruktureringsprogram för sockersektorn (R) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
   0
  tb -249.000  

    

Landskapsregeringen konstaterar att understöden för omstruktureringsprogram-
met för sockersektorn måste erläggas innan den 15 oktober 2010. Mot bakgrund 
av detta har landskapsregeringen för avsikt att ändra  hanteringen av sådana pro-
jekt som erhållit nationellt investeringsstöd under moment 47.15.44 och som upp-
fyller villkoren för understöd enligt omstruktureringsprogrammet för sockersek-
torn så att de i stället belastas moment 47.15.40. Som en följd av den förändring-
en återbokas bidragen till moment 39.90.95.  
 

47.15.47. Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -9,03 -1.000  -3.000

    

Föreslås ett tilläggsanslag om 3.000 euro. Tillägget avser bl.a. ersättande av kost-
nader i samband med den inspektions- och provtagningsverksamhet som fordras 
enligt LL (1999:18) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen.  
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38./48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
  
48.20. SJÖTRAFIKEN 
  
 

    
  Utgifter   

 

48.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -12.155.156,62 -12.872.000  -730.000
  tb 0  
 (t.a. -22.356,00)  

    

Landskapsregeringen konstaterar att det under året varit ett antal faktorer som 
ökat kostnadsutvecklingen och -trycket under momentet 
- vinterns isförhållanden var besvärliga vilket trots införande av isturlistor i två 
etapper medförde högre bränsle- och lönekostnader 
- projektarbete till följd av nödvändig översyn av ISM-systemet 
- oförutsedda lönekostnader på grund av haverier 
- löneökningar utöver vad som beaktats vid budgeteringsskedet samt 
- inkomsterna uppnår på helårsbas inte budgeterat belopp. 
 
Därtill kan nämnas att arbetet med att bjuda ut m/s Viggen som driftsentreprenad 
fortgår. Under sommaren bjöds driften av trafiken mellan Åva och Jurmo ut som 
totalentreprenad. Inga anbud inkom.  
 
På Gudingen bjöds under sommaren café-mathållning-städning ut på entreprenad, 
istället för nuvarande system där mathållning och städning sköts i egen regi me-
dan caferörelsen drivs privat. Inga anbud inkom. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att bränslepriset är budgeterat till 0,50 euro/liter 
vilket hittills i stort motsvarar bränslepriset i medeltal, men priset är för närvaran-
de över 0,50 euro/liter. 
 
Ett fortgående arbete med att analysera bytestider, arbetsskift och bemanning på-
går för att hitta kostnadseffektivare lösningar för verksamheten. 
 
Trots vidtagna åtgärder inom bemanning och underhåll samt turliständringar i 
syfte att minska kostnaderna bedömer landskapsregeringen i detta skede att netto-
kostnaderna för hela året kommer att överstiga budgeterat anslag.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett tilläggsanslag 
om 730.000 euro under momentet. 
 
Ett uppdaterat kortruttsmeddelande kommer att presenteras innan årsskiftet. Ar-
betet har påbörjats med utgångspunkt från tidigare kortruttsmeddelande från år 
2005. 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
Utskottet har erfarit att anslaget fördelas enligt följande:   
  Isförhållanden   300.000 
  Projektarbete    85.000 
  Lönekostnader      15.000 
  Löneökningar    87.000 
  Uteblivna beslut om  
  ändringar i turlistor 243.000 
  Totalt  730.000 
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 Utskottet kan konstatera att det inte varit framgångsrikt att göra små delupp-
handlingar inom skärgårdstrafiken. På grund av detta och bl.a. otillräckliga be-
slut om ändringar i turlistorna har man inte uppnått de förväntade inbesparing-
arna.  
 Enligt landskapsregeringens förslag kommer ett kortruttsmeddelande att presen-
teras innan årsskiftet. Utskottet konstaterar att detta är synnerligen viktigt med 
beaktande av att meddelandet från år 2005 utformades innan finanskrisen och att 
landskapets ekonomi nu är inne i ett nytt skede, varför det blivit allt viktigare med 
kostnadseffektivare lösningar. 
 Utskottet framhåller att kortruttsmeddelandet ska kompletteras med en plan över 
alternativa driftsmodeller såsom bolagisering och extern management för driften 
av skärgårdstrafiken i större delar eller i sin helhet. 
 

48.20.21. Reparation och underhåll av färjor (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -1.190.867,46 -1.268.000  -100.000

    

Föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 euro för att täcka kostnaderna för m/s Ej-
derns maskinhaveri den 25.6.2010. I det för år 2010 budgeterade anslaget under 
momentet finns inte några medel reserverade för eventuella större haverier, varför 
planerat underhåll av fartygsflottan i annat fall måste senareläggas. 
 

48.20.70. Anskaffning av fartyg och färjor (R) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -1.692.141,86 0  -120.000

    

Föreslås ett tilläggsanslag om 120.000 euro. På grund av pågående tvist med ny-
byggnadsvaret, BLRT Laevaehitus OÜ, för m/s Skarven angående förseningsbö-
terna har momentet påförts även motpartens arvode för skiljemannaprocessen 
(60.000 euro). För den förestående garantidockningen beräknas kostnaderna upp-
gå till 60.000 euro. Denna kostnad bör landskapsregeringen i ett senare skede er-
hålla från nybyggnadsvarvet. 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
Enligt landskapsregeringens budgetförslag beräknas den aktuella garantidock-
ningen för m/s Skarven komma att kosta 60.000 euro. Enligt vad utskottet erfarit 
kommer detta belopp sannolikt att bli något lägre eftersom de flesta underleve-
rantörer står för sina egna garantiåtaganden. 

 
48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 
  
 

    
  Utgifter   

 

48.30.22. Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -4.066.699,51 -2.000.000  -240.000
 (t.a. -300.026,00)  

    

Föreslås ett tillägg om 240.000 euro för täckande av merkostnader för snöröj-
ningen och halkbekämpningen vintern 2010. Kostnaderna för perioden januari - 
april 2010 uppgick till ca 485.000 euro i förhållande till medelårskostnaden om ca 
245.000 euro som legat till grund för budgeteringen. 
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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
Förslaget till tillägget om 240.000 euro hänför sig till täckande av merkostnader 
för snöröjning och halkbekämpning under vintern 2010. Utskottet konstaterar att 
dessa merkostnader var kända tidigt under budgetåret och att det borde ha gått 
att anpassa annan verksamhet till de uppkomna merkostnaderna. Därtill är an-
slaget under momentet tvåårigt varför variationer i kostnader för drift och un-
derhåll av vägar därigenom borde kunna mötas bättre utan tilläggsbudgetering. 
Utskottet betonar att budgetdisciplinen bör hållas i enlighet med vad utskottet 
framhållit i sitt betänkande nr 1/2008-2009 där bl.a. följande framgår: ”Det är 
viktigt med sträng budgetdisciplin. Utskottet betonar att vid konflikt mellan an-
slag och verksamhetsvolym gäller anslag. De budgeterade medlen för en verk-
samhet måste således räcka för verksamhetens behov och verksamheten måste 
anpassas därefter. Utgiftstak ska således utgöra gräns för verksamhetens omfatt-
ning. Detta måste vara ledstjärnan både för landskapsregeringen samt för alla 
underställda myndigheter. Tilläggsanslag, under de närmaste åren, ska vara nå-
got som man tar till under exceptionella omständigheter och då närmast för att 
reglera inkomster eller för att slutföra satsningar som det inte är ekonomiskt för-
svarbart att fördröja.”. 
 Utskottets beslut om anslaget tillkom efter omröstning som utföll 3-2. Beslutet 
biträddes av ordförande Jan-Erik Mattsson, ledamoten Torsten Sundblom och er-
sättaren Folke Sjölund. 

 
48.50. VERKSTAD OCH LAGER 
  
 

    
  Utgifter   

 

48.50.21. Utgifter för bolagisering (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
   -75.000

    

Momentet nytt. 
Under momentet föreslås ett anslag om 75.000 euro för kostnader i samband med 
bolagiseringsprocessen av landskapets område i Möckelö inkl. verkstad och lager. 
I bokslutet för år 2009 uppvisades ett motsvarande överskott under moment 
38.50.20. 

 
48.70. MOTORFORDONSBYRÅN 
  
 

    
  Inkomster   

 

38.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 971.424,71 930.000  30.000

    

Föreslås ett tillägg om 30.000 euro under momentet. Landskapsregeringen avser 
att vidta en förhöjning av avgifterna som motsvarar årskostnadsnivån. Se även 
moment 48.70.20. 
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  Utgifter   

 

48.70.20. Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 -813.487,36 -824.000  -30.000
 (t.a. -10.492,00)  

    

Föreslås ett tillägg om 30.000 euro under momentet för ökade tryckningskostna-
der m.m. Se även moment 38.70.20. 

 
39./49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV 

LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 
  
49.01. FINANSIELLA POSTER 
  
 

    
  Inkomster   

 

39.01.94 Dividendinkomster 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 1.247.470,28 1.200.000  172.000

    

Under momentet föreslås ett tillägg om 172.000 euro. Tillägget föranleds främst 
av dividend från Långnäs Hamn Ab. 

 
39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 
  
 

    
  Inkomster   

 

39.10.90. Avräkningsbelopp 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 164.486.434,04 167.300.000  7.729.000

    

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2009 till 168.901.504,77 euro 
medan som förskott erhållits 170.019.000 euro varför landskapet ska återbetala 
1.117.495,23 euro.  
 
Med anledning av att statens inkomster år 2010 beräknats stiga till ett högre be-
lopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsför-
skott om 8.846.000 euro. Förskottet för år 2010 uppgår därmed till 176.146.000 
euro.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om 
7.729.000 euro. 
 
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 10/2009-2010 
Utskottet noterar att någon förändring av avräkningsgrunden ännu inte kunnat 
göras. Utskottet framhåller att avräkningsgrunden enligt 47 § självstyrelselagen 
ska justeras och uppmanar landskapsregeringen att fortsätta arbetet med att 
åstadkomma en sådan justering. 
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39.30. UPPTAGNA LÅN 
  
 

    
  Inkomster   

 

39.30.90. Finansieringslån 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 0,00 48.203.000  -6.650.000
  tb -5.838.000  

    

För balansering av föreliggande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2010 
föreslås en minskning om 6.650.000 euro. 

 
49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 
  
 

    
  Inkomster   

 
 

39.90.95. Återbokade bidrag 
  
 Bokslut 2009 Budget 2010  Förslag
 1.249.826,45 100.000  850.000

    

Under momentet föreslås ett tillägg om 850.000 euro för avförandet av bidrag 
som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats. Se även moment 
47.15.40. 
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