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BILAGA 1 – PAF-MEDEL FÖR ÅR 2019 

 
BESLUT OM FÖRDELNING AV 2018 ÅRS AVKASTNING 

AV PENNINGAUTOMATMEDEL 
 
 

Budgetmoment 35000  
 
Verksamhetsstöd ur penningautomatmedel 

 
 

2.800.000 
 

RÄDDANDE AV MÄNNISKOLIV 
 
1. Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8639 
 
Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

30.000 30.000 32.000 30.000 
    

Medlemmar 
40 föreningar 

 
40 föreningar     

 
40 föreningar 

 

 
Förbundet har en viktig roll i det totala brand- och räddningsväsendet i landskapet. Då 
förbundet fungerar som takorganisation för avtalsbrandkårerna behöver verksamheten 
hela tiden utvecklas. Verksamheten är inriktad på utbildning av brandkårister, 
samordning, informationsspridning och nyrekrytering till brandkårerna. Ålands 
landskapsregering har ett avtal med förbundet gällande utbildning och upplysning till 
brand- och räddningsväsendet.  
 
Idag är avtalsbrandkårerna första räddningsenhet på plats i mer än 50 % av alla brand- 
och räddningsuppdrag. De flesta kårer är aktiva inom första insats.  
 
Specialprojektet ”Brandkårens framtid” syftar till att fram till år 2020 arbeta fram en 
struktur för att stöda medlemskårernas ungdomsverksamhet.  
 
Personalen består av en verksamhetsledare och en utbildningsansvarig vardera på deltid 
20 % samt två ungdomsledare på timbasis.  
Medlemsavgiften är 40 euro och 0,03 euro/invånare för kommuner. 
 
PAF:s förslag: 
Förbundet beviljas ett stöd om 30.000 euro för sin verksamhet under år 2019, 
inkluderande projektet Brandkårens framtid.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Förbundet beviljas ett stöd om 30.000 euro för sin verksamhet under år 2019, 
inkluderande projektet Brandkårens framtid. 
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2. Ålands Sjöräddningssällskap r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8216  
 
Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

395.000 405.000 433.000 415.000 
 
 

Specialprojekt Specialprojekt 
61.700 

 
4.900 

Medlemmar 
1652 

 
1696 

 
1803 

 

 
Ålands Sjöräddningssällskap r.f. är en ideell förening som har som huvuduppgift att 
bedriva frivillig sjöräddningsverksamhet inom landskapet Åland. Sällskapet är även en 
aktör i landskapets miljöskydd samt stöder brandkårerna med transport till 
svåråtkomliga holmar. Ändamålet med verksamheten är att rädda människoliv till sjöss, 
sjöräddning samt räddande av egendom till sjöss Deras verksamhet sammanfaller till 
stora delar med sjöbevakningens verksamhet. Sjöbevakningen är en myndighet med en 
lagbunden verksamhet och ett samhällsuppdrag medan sjöräddningssällskapets uppgift 
är att bistå och samarbeta med myndigheterna, bedriva utbildning och upplysning av 
sjösäkerhet och handha oljeskyddsuppgifter enligt avtal med Ålands landskapsregering 
om bemanning av oljeskyddsfartyg. 
 
Mariehamn är den största stationen där det även finns en ordinarie anställd 
personalstyrka på 5 personer. Den ordinarie anställda personalen utgör en grundstyrka 
som kompletteras med ett trettiotal frivilliga sjöräddare bosatta i Mariehamn. 
 
De övriga stationerna Vårdö, Saltvik, Lumparland, Brändö och Eckerö bedrivs helt på 
frivillig bas i ett nära samarbete med de lokala frivilliga brandkårerna. Detta samarbete 
utgör grunden till att sällskapet idag är en mycket effektiv sjöräddningsresurs inom 
landskapet. Det finns totalt ett 140-tal aktiva frivilliga sjöräddare inom Ålands 
Sjöräddningssällskap. 
 
Under år 2018 testades Ecopar miljöbränsle, föreningen avser att använda det i driften 
av samtliga båtar.  
 
Under året planeras första året av en treårig utbildning i utvidgad sjösäkerhet, en del för 
att ta sig ur ett fartyg som vält (HUET), en del för höghastighetsnavigering samt en 
internationell sjöräddningstävling. 
 
PAF:s förslag: 
Sällskapet beviljas ett stöd om 415.000 euro för sin verksamhet under år 2019, ökningen 
beror på att miljöbränsle är dyrare. Eftersom landskapet gått in för Mydiesel uppmanas 
föreningen att utvärdera det för sin verksamhet. För projektet sjösäkerhetsutbildning 
beviljas 4.900 euro per år för tre år. För den internationella sjöräddningstävlingen kan 
föreningen ansöka om evenemangsstöd varför den inte förordas som verksamhetsstöd. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Sällskapet beviljas ett stöd om 415.000 euro för sin verksamhet under år 2019, ökningen 
beror på att miljöbränsle är dyrare. Eftersom landskapet gått in för Mydiesel uppmanas 
föreningen att utvärdera det för sin verksamhet. För projektet sjösäkerhetsutbildning 
beviljas 4.900 euro per år för tre år. För den internationella sjöräddningstävlingen kan 
föreningen ansöka om evenemangsstöd varför den inte förordas som verksamhetsstöd. 
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3. Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, frivilliga räddningstjänsten 
Dnr ÅLR 2018/8571 
  

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
18.000 18.000 21.000 21.000 

    
Medlemmar  

16 avd+1781  
  

7 underord+200 aktiva 
 

7 underorg+200 aktiva 
 
 

 
Frivilliga räddningstjänstens verksamhet på Åland koordineras av Röda korset. 
Frivilliga räddningstjänsten är en viktig samarbetspartner för bland annat polisen och 
sjöbevakningen. Frivilliga räddningstjänsten bistår myndigheterna vid efterspaningar 
och gör handräckningsuppgifter till myndigheter. Man erbjuder även psykologiskt stöd 
i olika krissituationer. Räddningstjänsten bygger på ett samarbete mellan myndigheter, 
institutioner, organisationer och befolkningen. Via sina medlemsorganisationer 
kompletterar frivilliga räddningstjänsten det offentliga räddningsväsendet. Under året 
planeras gemensamma övningar och deltagande i nationella utbildningar. Föreningen 
har aktivt deltagit i arbetet med att ta emot flyktingarna som anlänt till Åland. 
 
Räddningsverksamheten är en del av föreningens verksamhet och merparten av stödet 
kommer från sociala sektorn. Personalen består av en verksamhetsledare 100%, en 
sekreterare 60%, en beredskapschef 100 %, en samordnare för social verksamhet 100% 
samt en samordnare för psykisk hälsa 100%. Ett tre-årigt projekt kring psykiskt stöd 
med en resurs på 60% önskas. Detta påverkar inte räddningsverksamheten.  
 
I ansökan igår inköp av ny kommunikationsutrustning för att säkerställa 
kommunikationen i utsatta lägen, till en summa om 3.000 euro. 
 
PAF:s förslag: 
Distriktet beviljas ett stöd om 21.000 euro för frivilliga räddningstjänstens verksamhet 
under år 2019 varvid även beaktats kostnader för olika medlemsgrupper inom frivilliga 
räddningstjänsten, samt inköp av kommunikationsutrustning. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Distriktet beviljas ett stöd om 21.000 euro för frivilliga räddningstjänstens verksamhet 
under år 2019 varvid även beaktats kostnader för olika medlemsgrupper inom frivilliga 
räddningstjänsten, samt inköp av kommunikationsutrustning. 
 
4. Ålands Bruks- och Sällskapshundklubb r.f., räddningssektorn 
Dnr ÅLR 2018/8553 
 
Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

7.700 7.000 7.210 6.500 
    

Medlemmar 
185     

  
201 

 
237 

 
 

 
Ålands Bruks- och sällskapshundklubb hjälper som frivillig förening till med att 
rekrytera och utbilda räddningshunds ekipage på Åland. Föreningen har avtal med 
frivilliga räddningstjänsten och Ålands Polismyndighet och utgör en egen larmgrupp. 
Ålands bruks- och sällskapshundsklubb har tre godkända ekipage, en utveckling av 
antalet är önskvärt. 
 
Under året planeras regelbundna övningar, kurser och prov med fokus på att få nya 
ekipage. Föreningen har ingen anställd. Föreningen har 3.400 euro i överskott från 
tidigare år. 
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PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 6.500 euro för verksamhet under år 2019. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 6.500 euro för verksamhet under år 2019. 
 
5. Ålands Flygklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8621 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
8.000 7.000 10.000 7.000 

    
Medlemmar  

45 
 

22 
 

22 
 

 
Föreningens övergripande målsättning är att stödja och utveckla flygintresset. 
Föreningen samarbetar med Röda Korset, Ålands polismyndighet och ingår i frivilliga 
räddningstjänsten. För närvarande äger föreningen inget plan, men flygspaning har 
kunnat utföras av plan ägda av föreningens medlemmar. 
Föreningen har ingen anställd 
  
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 7.000 euro för år 2019.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 7.000 euro för år 2019. 
 
6. Ålands Räddningshundklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8623 
 
 
Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

- - 4.000 2.500 
    

Medlemmar 
- 

 
- 

 
25 

 

 
Föreningen ansöker för första gången om verksamhetsstöd. Föreningens målsättning är 
att utveckla intresset för hundar och dess förare för räddnings- och tävlingsverksamhet. 
Föreningen samarbetar med Röda Korset, Ålands polismyndighet och ingår i frivilliga 
räddningstjänsten. Under året planeras regelbundna övningar, kurser och prov med 
fokus på att få nya ekipage. Föreningen har ett godkänt ekipage. 
 
I ansökan ingår anskaffning av skyddshjälmar, pannlampor och GPS med VHF 
hundpejl. Föreningen har ingen anställd 
  
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 2.500 euro för år 2019 för utbildning samt GPS med 
VHF för hundpejl.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 2.500 euro för år 2019 för utbildning samt GPS med 
VHF för hundpejl. 
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ÖVRIGA OCH TILL LANDSKAPSREGERINGENS DISPOSITION 
 
6. Ålands Hästsportförening r.f. 
Dnr ÅLR 2018/9039 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
170.000 170.000 250.000 180.000 

    
Medlemmar 

198 
 

197 
 

167 
 

 
Föreningen fungerar som en takorganisation för olika verksamheter som bedrivs i 
anläggningen i Norrböle, Mariehamn. Verksamhet omfattar trav, hoppning, dressyr och 
islandshästsport. Föreningen har en ridsportsektion, travsportsektion samt barn- och 
ungdomsverksamhet.  
 
Under år 2019 planerar föreningen att arrangera fem travdagar, ca 4-6 ridsporttävlingar 
och verksamhet med ponnytrav. En regional hopptävling, Åland jumping, Rosa/blå 
bandet hoppningen, islandshästtävlingar, kuskmatcher, samarbetstrav, kvallopp och 
premielopp anordnas. Olika utbildningar anordnas.  
Personalen består av en anläggningsansvarig och en marknads-och evenemangsansvarig 
på heltid samt en timanställd verksamhetsledare. Under säsongen finns även 
timanställda för barn- och ungdomsverksamheten.  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 180.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2019.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 180.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2019. 
 
7. Ålands Marthadistrikt r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8517, 2018/8646 
 
Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

40.000 40.000 50.600 42.000 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
12.000 3.000 39.710 6.000 

 
Medlemmar 

350 

 
 

352 

 
 

401 

 
 

 
Ålands Marthadistrikts vision är att förmedla kunskap och inspiration för en hållbar 
vardag. Under året planeras aktivt deltagande i många evenemang för att stärka 
medlemsbasen. Distriktet består av 12 självständiga underorganisationer samt 
underorganisationen Ungmartha som arbetar med barn upp till 18 år.  
Personalen består av en projektkoordinator på deltid.  
 
Föreningen ansöker om medel för tre projekt. Projektet ”Navet” har tre delar för totalt 
25.210 euro. Äta tillsammans, filmer som visar tillagning av recept med lokala råvaror. 
Styckningskurs 10 gånger. Främja den kommunala måltiden genom att utse året hållbara 
kock inom kommunal verksamhet. Projekt två Marthornas barn- och 
ungdomsverksamhet i form av läger, kurser, temadagar och föreläsningar för barn och 
unga ansöks 6.500 euro. Projekt tre avser grafisk profil inklusive inköp av trycksaker 
med den nya profilen, ansöks 8.000 euro. I ansökan ingår inköp av utrustning för 4.200.  
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PAF:s förslag: 
Distriktet beviljas ett stöd om 42.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2019. 
För projekt ”Navet” beviljas 6.000 euro för år 2019, då projektet ligger i linje med 
landskapets hållbarhetssträvan. Stödet för projektet betalas mot godkänd 
kostnadsredovisning. Projektansökningarna för barn- och ungdomsverksamhet samt ny 
grafisk profil borde finansieras med avgifter varför detta inte beviljas understöd. Inget 
understöd beviljas för inköp av utrustning enligt gällande praxis.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Distriktet beviljas ett stöd om 42.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2019. 
För projekt ”Navet” beviljas 6.000 euro för år 2019, då projektet ligger i linje med 
landskapets hållbarhetssträvan. Stödet för projektet betalas mot godkänd 
kostnadsredovisning. Projektansökningarna för barn- och ungdomsverksamhet samt ny 
grafisk profil borde finansieras med avgifter varför detta inte beviljas understöd. Inget 
understöd beviljas för inköp av utrustning enligt gällande praxis. 
 
8. Ålands 4H-distrikt r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8586 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
150.000 160.000 165.000 162.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

- - 29.500 25.000 
Medlemmar 

395 
 

382 
 

433 
 

 
Föreningens verksamhetsidé är att erbjuda fritidsaktiviteter för medlemmarna i alla 
kommuner på Åland. Verksamheten sker till stor del ute i kommunerna, men förutsätter 
stöd från respektive kommun. Flytten har gett möjligheter genom att den nya lokalen har 
ett större djurstall och är mer tillgängligt. 4H ger ungdomar möjlighet till företagsamhet 
och aktiviteter inom branscherna jord- och skogsbruk, trädgård, hem och hushåll samt 
inom miljö och naturskydd. Inom 4H-gården kan också ges tips och råd om 
smådjursskötsel samt erbjuda pensionatservice för smådjur under smådjursägarnas 
semestrar.  
 
Föreningen samarbetar med Finlandssvenska 4H.   
Föreningen ansöker om medel för ett 4 årigt projekt, företagsamma fyrklövern, med 
syfte att lyfta fram företagande bland ungdomar, i form av företagsfostran genom kurser 
och stöd till eget företagande, med särskilt fokus på landsbygd. Kostnaderna för år ett 
beräknas till 29.500 euro. 
 
Personalen består av en verksamhetsledare på 80% och två instruktörer på heltid och en 
på 80%.  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 162.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive 
kostnaderna för 4H-gården under år 2019, samt 25.000 euro för år ett av det 4 åriga 
projektet företagsamma fyrklövern.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 162.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive 
kostnaderna för 4H-gården under år 2019, samt 25.000 euro för år ett av det 4 åriga 
projektet företagsamma fyrklövern. 
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9. Stiftelsen Ålands Fredsinstitut r.s.  
Dnr ÅLR 2018/8648 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF´s förslag 
180.000 180.000 220.000 200.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

-  8.000 10.000 - 
 
Ålands Fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse med syfte att 
främja och stödja forskning gällande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse liksom 
arbete med fredsfrågor lokalt och internationellt med utgångspunkt från Åland och dess 
särställning. Ålands fredsinstitut ska 
- vara en bas för kunskap om Ålandsexemplet och frågor om säkerhet, minoriteter och 
självstyrelsearrangemang 
- påverka samhällsutvecklingen genom spridning av nämnda kunskap genom bl.a. 
publikationer, rapporter, seminarier och föreläsningar samt 
- vara en såväl lokal som internationell mötesplats för utbyte av erfarenheter och 
kunskap. 
 
Under året fortsätter arbetet med att sprida redan uppnådda kunskaper, förbättra 
informationen och nya forskningsprojekt utvecklas. Inför Ålands 100 årsfirande 
kommer föreningen ta fram mer material och forskning. Under år 2019 kommer bl.a. ett 
seminarium om självstyrelselagens relation till grundlagen hållas. En 
forskningsplattfrom kring självstyrelsen etableras under året. 
 
Ålands fredsinstitut håller för fjärde året en engelskspråkig e-kurs om territoriella 
autonomier med Ålandsexemplet som utgångspunkt och kursen ges i samarbete med 
Högskolan på Åland., varför den kan anses ingå i den ordinarie verksamheten. 
Ett fyrårigt avtal tecknades med Fredsinstitutet år 2018. 
Personalen består av ca 9 personer, varav några på deltid (ca 4 årsverken).  
 
PAF:s förslag: 
Stiftelsen beviljas ett stöd om 200.000 euro för sin verksamhet under år 2019 inklusive 
e-kursen för territoriella autonomier och förberedelser inför Åland 100 år.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Stiftelsen beviljas ett stöd om 200.000 euro för sin verksamhet under år 2019 inklusive 
e-kursen för territoriella autonomier och förberedelser inför Åland 100 år. 
 
10. Ålands guider r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8618 
 
 
Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

3.500   3.500 5.000 3.700 
    

Medlemmar  
57 

 
51 

 
53 

 

 
Föreningen bedriver verksamhet för att förbättra turismen på Åland och göra Åland till 
en plats som man vill besöka varje år. För det arrangerar Ålands guider utbildningar och 
föreläsningar för sina medlemmar. Dessutom arrangerar man årligen studiebesök till 
företag och platser på Åland. Man deltar också aktivt i kongresser som arrangeras i 
norden för att utbyta kunskaper och idéer med guidekollegor. 
Föreningen har ingen anställd personal. 
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PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 3.700 euro för sin verksamhet under år 2019, med 
beaktande av att verksamheten gynnar inresandet till Åland. 
  
Landskapsregeringens beslut: 
 Föreningen beviljas ett stöd om 3.700 euro för sin verksamhet under år 2019, med 
beaktande av att verksamheten gynnar inresandet till Åland. 
 
11. Föreningen Norden på Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8518 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
47.000 47.000 60.000 50.000 

    
Medlemmar  

293 
 

315 
 

295 
 

 
Föreningens mål är att aktivera och engagera ålänningarna i det nordiska samarbetet 
genom löpande eller tillfälliga projekt som riktar sig till olika målgrupper.  
 
Nordjobb är utbytesprogrammet som i Föreningen Nordens regi har förmedlat 
sommarjobb till ungdomar i de nordiska länderna sedan år 1985. Under år 2018 var 66 
personer nordjobbare på Åland och 5 åländska ungdomar for bort. Nordjobb erbjuder 
arbetsgivare en möjlighet att välja bland flera tusen ungdomar lämpliga arbetstagare med 
lämplig utbildning och erfarenhet för olika sommarjobb. Åländska ungdomar kan på 
samma sätt söka sommararbete i de nordiska länderna. Nordjobb arrangerar kultur- och 
fritidsaktiviteter för nordjobbarna som sommarjobbar på Åland.  
 
Även år 2019 kommer Föreningen norden att fortsätta driva projektet Hallå Norden som 
startade år 2011. Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är 
att underlätta privatpersoners rörlighet i Norden och för att underlätta privatpersoners 
beslut om flytt, arbete och studier inom norden.  
 
Föreningen Norden på Åland har en verksamhetsledare på deltid och en projektledare 
för verksamheten med Nordjobb på deltid. Projektet Hallå Norden har också en 
projektledare på deltid.  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 50.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive 
Nordjobbverksamheten under år 2019. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 50.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive 
Nordjobbverksamheten under år 2019. 
 
12. Visit Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8480 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 
Spec.proj.  

 

 
Spec. projekt 

330.000 

 
Spec.projekt 

340.000 

 
Spec.projekt 

340.000 
Medlemmar  

260 
 

255 
 

262 
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Visit Åland r.f:s (VÅ) uppgift är att främja turismen på Åland genom att marknadsföra 
och profilera destinationen Åland, upprätthålla turisminformation, stimulera till 
produktutveckling, höja kvaliteten på nya projekt inom branschen. Föreningens 
verksamhet ger understöd till hela det åländska samhället genom att marknadsföra Åland 
som besöksort. Under år 2019 kommer följande satsningar göras: engagerad 
marknadsföring, attraktivare Ålandsupplevelser, försäljning på visitaland.com samt 
utveckla verksamhetsmodell för VÅ. Tre specialprojekt kommer att genomföras; 
MatÅland 2021, Internationalisering samt varumärkesbyggande film. VÅ är från 2019 
huvudman för Green Key och Blue Flag. 
 
Föreningen har 7 heltidstjänster, 2 på deltid mellan 30% samt viss projekt- och 
säsongspersonal  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 1.000.000 euro för sin ordinarie verksamhet år 2019, 
samt 340.000 euro för specialprojekten inklusive Green Key och Blue Flag. Stödet 
utbetalas i enlighet med ingånget avtal med näringsavdelningen.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ärendet bordläggs i avvaktan på att ett nytt avtal tecknas med näringsavdelningen. 
 
13. Skördefestens vänner r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8482 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
70.000 75.000 75.000 75.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

10.000 10.000 50.000 0 
 

Medlemmar  
520 

 
 

547 

 
 

572 

 

 
Skördefestens affärsidé är att främja produktionen av åländska produkter, stärka 
förtroendet för åländska produkter och stödja utvecklingen av landsbygden. 
Skördefesten ska inspirera deltagarna och göra så att konsumenterna efterfrågar lokala 
produkter året runt. Föreningen söker om medel för ett specialprojektet med 
hållbarhetsarbete 2019-2020.  
 
Föreningen har en verksamhetsledare på 80% och timanställda assistenter.  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 75.000 euro för verksamheten år 2019. Stödet för 
hållbarhetsprojektet har överförts till miljöbyrån. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 75.000 euro för verksamheten år 2019. Stödet för 
hållbarhetsprojektet har överförts till miljöbyrån. 
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14. Ålands feministparaply 
Dnr ÅLR 2018/8617 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
10.000 7.000 38.200 6.000 

    
Medlemmar  

90 
 

                                       97 
 

67 
 

 
Ålands feministparaply är ett nätverk för jämställdhet och vilar på feministisk grund. 
Organisationen verkar för jämställdhet och allas fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt 
samhälle. Föreningen arbetar för integration av ett genusperspektiv i politiska och 
sociala sammanhang. Föreningens syfte är att öka kunskap om genus och jämställdhet. 
Föreningen ska skapa tillfällen för att inspirera till samtal om genus och jämställdhet. 
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett verksamhetsstöd om 6.000 euro för år 2019. Föreningen har ett 
överskott av likvida medel som överstiger 2018 års beviljade medel. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett verksamhetsstöd om 6.000 euro för år 2019. Föreningen har ett 
överskott av likvida medel som överstiger 2018 års beviljade medel. 
 
15. Högskolan på Åland 
Dnr ÅLR 2018/8556 
 
Beviljat 2016 Beviljat 2017 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

- - 80.000 0 
    

 
Högskolan har en vision att erbjuda ett utbildningsprogram på kandidat- eller masternivå 
inom hållbar utveckling, samt att i de program man redan erbjuder ska hållbar utveckling 
integreras så att 5 studiepoäng fokuserar på hållbar utveckling samt att ytterligare 15 
valbara poäng ska erbjudas. Därutöver ska flera projekt och forskning finnas inom 
området hållbar utveckling. 
 
Högskolan vill också arbeta internt med en hållbarhetspolicy och planer samt på sikt 
certifiera verksamheten. 
 
Totalt söker Högskolan 200.000 för åren 2019-2022 för projektet. Därtill kommer egen 
finansiering om 165.000. 
 
Det finns idag ingen hållbarhetsutbildning i Finland, däremot finns det några universitet 
i Sverige som erbjuder sådana utbildningar. 
 
Högskolan är i ett skede där en bolagisering av verksamheten planeras, varför en fortsatt 
finansiering av utbildningen är oklar. Högskolan har enligt gällande lag inte behörighet 
att hålla kurser på masternivå. 
 
PAF:s förslag: 
Högskolan på Ålands ansökan avslås, då det är fråga om utbildning som ska genomföras 
långsiktigt och därför borde finansieras genom budgetbeslut. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Högskolan på Ålands ansökan avslås, då det är fråga om utbildning som ska genomföras 
långsiktigt och därför borde finansieras genom budgetbeslut. 
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16. Till landskapsregeringens disposition 
 

   PAF:s förslag 
   223.400 

     
    

 
Resterande medel under momentet ställs till landskapsregeringens disposition för stöd i 
enlighet med fördelningsprinciperna. Stödet beviljas å tjänstens vägnar av budget- och 
finansieringshandläggaren i den ordning ansökningarna inflyter. 
 
Föreslås att 20.000 euro av dispositionsmedlen kan användas som transportstöd för 
hjälpsändningar. Stödet utgår med högst 50 % av transportkostnaderna.  
 
 
 
 
 
Investeringsstöd ur penningautomatmedel 3.500.000 

 
 
1. Folkhälsan på Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2018/7666 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
15.000 54.250 7.600 7.600 

    
Medlemmar 

3418 
 

3134 
 

3134 
 

 
Föreningen avser att installera in hiss för att förbättra tillgängligheten i lokalerna. 
Kostnaden uppgår till 30.400 euro. 
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas 25% i stöd, dock högst 7.600 euro för installation av hiss. För 
erhållande av stödet bör Folkhälsan garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas 25% i stöd, dock högst 7.600 euro för installation av hiss. För 
erhållande av stödet bör Folkhälsan garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
2. Finlands Röda kors, Mariehamns avdelning 
Dnr ÅLR 2018/8577 
 
 
Beviljat 2017 

 
Beviljat 2018 

 
Ansökt 2019 

 
PAF:s förslag 

0 0 9.300 9.300 
    

Medlemmar 
589 

 
558 

 
529 

 

 
Föreningen avser att installera en 30 kW solcellsanläggning i energieffektiverande syfte. 
Total kostnad för inköpet är 37.200 euro. 
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PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas 25% i stöd, dock högst 9.300 euro för installation av 
solcellsanläggning. För erhållande av stödet bör Röda korset garantera drifts- och 
underhållskostnader i 10 år.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas 25% i stöd, dock högst 9.300 euro för installation av 
solcellsanläggning. För erhållande av stödet bör Röda korset garantera drifts- och 
underhållskostnader i 10 år. 
 
3. Ålands flygklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8619 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
- - 37.500 0 
    

Medlemmar  
45 

 
22 

 
22 

 

     
Ålands flygklubb avser köpa ett flygplan till föreningen anpassat för 
flygspaningsverksamhet inom frivilliga räddningstjänsten. Total kostnad för inköpet 
beräknas till 150.000 euro. Föreningen anhåller om både stöd och lån för inköpet. 
Föreningen samarbetar med Röda Korset, Ålands polismyndighet och ingår i frivilliga 
räddningstjänsten. Föreningen har tidigare ägt ett plan men det avyttrades för ett par år 
sedan. Flygspaning har efter det vid de tillfällen som behövts utförts med de plan 
öreningens medlemmar äger själva. 
 
Enligt samarbetspartnerna så kan ett visst behov av flygspaning finnas, som inte går att 
genomföra med de drönarna som anskaffats, men inte i den omfattningen att inköp av 
ett plan till föreningen är motiverat  
 
PAF:s förslag: 
Föreningens ansökan avslås då det allmänna behovet av flygspaningar bedöms som så 
litet att det inte kan anses uppfylla kravet på allmännytta. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningens ansökan avslås då det allmänna behovet av flygspaningar bedöms som så 
litet att det inte kan anses uppfylla kravet på allmännytta. 
 
4. Geta kommun 
Dnr ÅLR 2018/8108 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
- 15.000 25.000 10.000 
    

     
 
Geta kommun, ansöker om 25.000 euro för byte av uppvärmningssystem från olja till 
bergvärme eller pellets på skolan, vilket minskar CO2 utsläppen med 22 ton /år. 
Totalkostnaden beräknas till 100.000 euro. 
 
PAF:s förslag: 
Geta kommun beviljades år 2018 15.000 euro för investeringen, men det har visat sig att 
kostnaderna ökat från 60.000 euro till 100.000 euro då fler borrhål behövs. Geta 
kommun beviljas 25 % i stöd, dock högst ytterligare 10.000 euro, för kostnader vid byte 
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av uppvärmningssystem på skolan. För erhållande av stödet bör Geta kommun garantera 
drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Geta kommun beviljades år 2018 15.000 euro för investeringen, men det har visat sig att 
kostnaderna ökat från 60.000 euro till 100.000 euro då fler borrhål behövs. Geta 
kommun beviljas 25 % i stöd, dock högst ytterligare 10.000 euro, för kostnader vid byte 
av uppvärmningssystem på skolan. För erhållande av stödet bör Geta kommun garantera 
drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
5. Mariehamns stad, fastighetsavdelningen  
Dnr ÅLR 2018/8588 
 
Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

  
 

1.025.000 750.000 

    
 
Mariehamns stad, fastighetsavdelningen, ansöker om 1.025.000 euro för 
grundrenovering av Mariebad. Totalkostnaden beräknas till 4.100.000 euro. 
 
Mariehamns stad fick 50% dock max 5.000.000 euro i stöd ur penningautomatmedel vid 
bygget av Mariebad som stod klart 2004. 
 
I renoveringen ingår bl.a. ny vattenrening, ny ventilation, ny bubbelpool. Den nya 
vattenreningen bedöms spara 40-60% i vattenförbrukning och 20-30% mindre el och 15-
20% mindre värme.  
 
Enligt regelverket kan vissa renoveringar erhålla stöd efter 10 år. Avskrivningarna ska 
täcka allmänna renoveringar. 
 
PAF:s förslag: 
Mariehamns stad beviljas 25% i stöd, dock högst 750.000 euro, för de delar av projektet 
som är nya eller energieffektiverande så som vattenrening, ventilation och ny 
bubbelpool. De godtagbara kostnaderna uppgår till 3.000.000 euro. För erhållande av 
stödet bör Mariehamns stad garantera drifts- och underhållskostnader i 20 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Mariehamns stad beviljas 25% i stöd, dock högst 750.000 euro, för de delar av projektet 
som är nya eller energieffektiverande så som vattenrening, ventilation och ny 
bubbelpool. De godtagbara kostnaderna uppgår till 3.000.000 euro. För erhållande av 
stödet bör Mariehamns stad garantera drifts- och underhållskostnader i 20 år. 
 
6. Den inre Oasen r.f.  
Dnr ÅLR 2018/8489 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
- - 143.825 0 
    

Medlemmar  
 

 
 

 
67 

 
 

 
Föreningen den Inre oasen planerar att renovera den av dem arrenderade prästgården i 
Sund till en rekreations- och retreatgård. Det finns ett 25 årigt arrendeavtal med Sunds 
församling, med möjlighet till 10 års förlängning. Man vill erbjuda företag och 
privatpersoner i första hand på Åland, men på sikt även andra ett lugn från den stressiga 
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vardagen. De har diskuterat med kulturbyrån för att göra en kulturhistoriskt korrekt 
renovering. Det krävs en viss tillbyggnad för att möjliggöra installation av hiss, vilket 
föreningen erhållit bygglov för. Totalkostnaden är 575.300 euro. 
För finansieringen av projektet söks även medel från museiverket, 73.200, 
Kyrkostyrelsen (genom Sund-Vårdö församling) 230.080 samt Märta Sohlbergs stiftelse 
124.400.  
 
Föreningen gjorde år 2017 ett litet negativt resultat om 7.069,98 och det egna kapitalet 
uppgår till 16.937,55. Föreningens syfte är att på en kristen grund möta människor i 
behov av vila och återhämtning. 
 
PAF:s förslag: 
Anhållan avslås med motiveringen att investeringen har en begränsad allmännytta och 
ett kommersiellt inslag. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Anhållan avslås med motiveringen att investeringen har en begränsad allmännytta och 
ett kommersiellt inslag. 
 
7. ABF Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8591 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
- - 8.850 0 
    

Medlemmar  
 

 
 

 
6540 

 

 
ABF Åland avser köpa in möbler till kontoret, hurts, skåp, skrivbord samt stolar. 
Totalkostnaden är 8.850 euro.  
 
PAF:s förslag: 
ABF Ålands ansökan avslås. Kontorsmöbler anses vara av driftskaraktär och motsvarar 
inte kravet på allmännytta. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
ABF Ålands ansökan avslås. Kontorsmöbler anses vara av driftskaraktär och motsvarar 
inte kravet på allmännytta. 
 
8. Ålands motorklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8486  
 
Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

- - 683.471 455.647 
    
    

Medlemmar  
 

 
 

 
329 

 
 

 
Ålands motorklubb har utrett förutsättningarna för att bygga ett trafiksäkerhetcentrum 
på föreningens mark i Vessingsboda. Banan skulle användas som halkövningsbana, för 
motorsporten och evenemang. Halkan skulle skapas genom hydraulsystem som kopplas 
på övningsbilen som minskar greppet på däcken.  
 
Ansökningar om byggnadslov och miljötillstånd är beviljade. 
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Den åländska körkortslagen kräver idag inte halkkörning varför en lagändring krävs för 
att anläggningen ska fylla sitt syfte. Trafiksäkerhetskonsulten ställer sig positiv till 
satsningen då den skulle ge förutsättningar för tryggare trafik, varför ett stöd om 50% 
kan motiveras.  
 
PAF:s förslag: 
Ålands motorklubb beviljas 50% dock max 445.647 euro i stöd för byggande av ett 
trafiksäkerhetscentrum. För erhållande av stödet bör Ålands motorklubb garantera 
drifts- och underhållskostnader i 10 år.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands motorklubb beviljas 50% dock max 445.647 euro i stöd för byggande av ett 
trafiksäkerhetscentrum. För erhållande av stödet bör Ålands motorklubb garantera 
drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
9. Ålands Fåravelsförening r.f.  
Dnr ÅLR 2018/7478  
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
- - 4.215 4.215 
    

Medlemmar  
 

 
 

 
99 

 
 

 
Ålands Fåravelsförening avser att investera i en dräktighetsscanner för får. En sådan ger 
bättre förutsättningar att anpassa utfordringen speciellt i sådana situationer som varit 
senast år med den långa torkan. Ålandsfåret är en ursprungsras som behöver bevaras och 
som hjälper till att hålla landskapet öppet och bevarar skyddsvärda biotoper. Ca 5.000 
tackor finns idag. Jordbruksbyrån ställer sig positiv till ansökan, deras stödsystem 
omfattar endast företag, inte föreningar och inte denna typ av anskaffning. 
Totalkostnaden inklusive utbildning av medlemmarna är 16.861 euro.   
 
PAF:s förslag: 
Ålands Fåravelsförening beviljas 25%, dock högst 4.215 euro för inköp av 
dräktighetsscanner och utbildning av medlemmarna. För erhållande av stödet bör Ålands 
fåravelsförening garantera drifts- och underhållskostnader i 5 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands Fåravelsförening beviljas 25%, dock högst 4.215 euro för inköp av 
dräktighetsscanner och utbildning av medlemmarna. För erhållande av stödet bör Ålands 
fåravelsförening garantera drifts- och underhållskostnader i 5 år. 
 
10. Ålands fågelskyddsförening r.f.  
Dnr ÅLR 2018/9561  
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
15.000 20.000 20.000 15.000 

    
Medlemmar  

 
 
 

 
120 

 
 

 
Ålands fågelskyddsförening fortsätter projektet med att renovera fyrvaktarbostaden på 
Lågskär. Byggnaden rustas i traditionell stil. 
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Föreningen har tidigare fått sitt stöd genom miljöbyråns moment för verksamhetsstöd, 
men då det tidigare planerade 4 åriga projektet nu visar sig behöva fortsätta åtminstone 
4 år till så görs en skillnad mellan investering i byggnader och verksamhet. 
 
Lågskär ägs av finska staten och föreningen har ett 5-årigt avtal, med möjlighet till ett 
års förlängning med trafikverket. Föreningen hade från 1965-2013 bara muntlig 
överenskommelse. Från år 2013 har man haft 5-åriga skriftliga avtal. Detta visar på att 
det finns en långsiktighet i avtalet, och om finska staten vill avveckla sin verksamhet så 
kommer landskapsregeringen att få överta fastigheten enligt gällande regelverk. Detta 
gör att ett undantag från kravet på minst 10 åriga arrendeavtal kan anses befogat.  
   
PAF:s förslag: 
Ålands fågelskyddsförening beviljas 15.000 euro för renoveringen av Lågskär. 
Föreningen uppmanas att föra diskussion med museibyrån kring den fortsatta 
renoveringen. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands fågelskyddsförening beviljas 15.000 euro för renoveringen av Lågskär. 
Föreningen uppmanas att föra diskussion med museibyrån kring den fortsatta 
renoveringen. 
 
11. Emmaus Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8636  
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
- - 16.000 11.500 
    

Medlemmar  
 

 
 

 
313 

 
 

 
Emmaus avser att öka sin grad av återvinning, från 85% idag till 95% genom att 
investera i utrustning och maskiner för att rengöra, sortera och packa på ett effektivare 
sätt. Totalkostnaden är 32.000 euro. 
    
PAF:s förslag: 
Emmaus beviljas 11.500 euro för att investera i utrustning och maskiner för att 
effektivera arbetet med sin återvinningsverksamhet. Förbrukningsvaror understöds inte. 
För erhållande av stödet bör Emmaus Åland garantera drifts- och underhållskostnader i 
5 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Emmaus beviljas 11.500 euro för att investera i utrustning och maskiner för att 
effektivera arbetet med sin återvinningsverksamhet. Förbrukningsvaror understöds inte. 
För erhållande av stödet bör Emmaus Åland garantera drifts- och underhållskostnader i 
5 år. 
 
12. Mariehamns Lawn-tennis Klubb r.f. 
Dnr ÅLR 2018/8666   
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
- - 44.000 44.000 
    

Medlemmar  
 

 
 

 
465 
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Mariehamns Lawn-tennis Klubb avser att öka bygga en padeltennisbana utomhus på den 
av Mariehamns stad arrendera marken i anslutning till Bollhalla. MLK har från 1.1.2019 
ett 25 årigt avtal med staden. Padeltennis är en ny sport som snabbt blivit populär och 
idag finns ingen bana på Åland. Totalkostnaden är 88.000 euro. 
    
PAF:s förslag: 
Mariehamns Lawn-tennis Klubb beviljas 50% dock högst 44.000 euro för att bygga en 
padeltennisbana. Utrustning för utövandet av sporten ingår inte. För erhållande av stödet 
bör Mariehamns Lawn-tennis Klubb garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Mariehamns Lawn-tennis Klubb beviljas 50% dock högst 44.000 euro för att bygga en 
padeltennisbana. Utrustning för utövandet av sporten ingår inte. För erhållande av stödet 
bör Mariehamns Lawn-tennis Klubb garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
13. Stiftelsen Emelia (Skeppsföreningen Albanus)  
Dnr ÅLR 2015/10029  
 
Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 

17.500 0 55.560 55.500 
    

    
 
I februari 2016 togs beslut om att bevilja 25% dock högst 578.615 euro för hela 
projekttiden 2016-2024 för byggandet av galeasen Emelia, där totalkostnaden beräknats 
till 2.314.460 euro. Stödet förutsätter att föreningen kan uppvisa övrig finansiering 
varför årliga beslut tas i enlighet med inlämnad budget. Föreningen har under år 2018 
visat att projektet fortskrider då bl.a. har virke inköpts varför medel för fortsättningen 
av projektet under år 2019 kan reserveras. 
   
PAF:s förslag: 
Stiftelsen Emilia beviljas 25%, dock högst 55.500 euro för byggandet av galeasen 
Emelia. Genom beslutet är 110.910 euro av det totala stödet beviljade. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Stiftelsen Emilia beviljas 25%, dock högst 55.500 euro för byggandet av galeasen 
Emelia. Genom beslutet är 110.910 euro av det totala stödet beviljade. 
 
 
14. Till landskapsregeringens disposition 
 

   PAF:s förslag 
   2.137.238 

    
    

 
För senare fördelning reserveras 2.137.238 euro att utges som stöd för 
aktivitetsfrämjande, sysselsättningsskapande samt energieffektiverande projekt, vilkas 
energiprestanda i byggnader ska vara bättre än kraven vid renoveringsarbeten i 
byggbestämmelserna LF om Ålands byggbestämmelsesamling ÅFS 2015:5, eller andra 
investeringar som faller inom ramen för principer för fördelning av 
penningautomatmedel. 
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Evenemangsstöd ur penningautomatmedel 

 
 

200.000 
 
1. Mariehamns stad 
ÅLR 2017/6376 
 
Mariehamns stad beviljades 2018 ett stöd om 50.000 euro per år för åren 2018-2021 för 
arrangerandet av Tall Ships Race år 2021. 
 
 
2. Till landskapsregeringens disposition 
 
   PAF:s förslag 

   150.000 
    

    
 
För senare fördelning reserveras 150.000 euro att utges som evenemangsstöd enligt de 
av landskapsregeringen antagna principerna för beviljandet av evenemangsstöd för att 
främja satsningen på nya evenemang under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede, 
som har positiv effekt för besöksnäringen, ökar antalet övernattningar och inresande till 
Åland. Principerna tillämpas även för under tidigare år beviljade anslag. 
Ansökningstidpunkten för varje enskilt evenemang bör anpassas så att en god 
framförhållning (3 månader före) finns mellan ansökningstidpunkt och evenemang. 
 
 
 
 
 
Budgetmoment 935010  
 
Lån ur penningautomatmedel 

 
6.187.000 

  
1. Ålands flygklubb r.f.  
Dnr ÅLR 2018/8619 
 

Beviljat 2017 Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag 
- - 100.000 0 
    

Medlemmar  
45 

 
22 

 
22 

 

 
Ålands flygklubb avser köpa ett flygplan till föreningen anpassat för 
flygspaningsverksamhet inom frivilliga räddningstjänsten. Total kostnad för inköpet 
beräknas till 150.000 euro. Föreningen anhåller om både stöd och lån för inköpet. 
Föreningen samarbetar med Röda Korset, Ålands polismyndighet och ingår i frivilliga 
räddningstjänsten. Föreningen har tidigare ägt ett plan men det avyttrades för ett par år 
sedan. Flygspaning har efter det vid de tillfällen som behövts utförts med de plan 
föreningens medlemmar äger själva. 
 
Enligt samarbetspartnerna så kan ett visst behov av flygspaning finnas, som inte går att 
genomföra med de inskaffade drönarna, men inte i den omfattningen att inköp av ett 
plan till föreningen är motiverat  



 20 (20) 
 
PAF:s förslag: 
Föreningens ansökan avslås då det allmänna behovet av flygspaningar bedöms som så 
litet att investeringen inte kan anses uppfylla kravet på allmännytta. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningens ansökan avslås då det allmänna behovet av flygspaningar bedöms som så 
litet att investeringen inte kan anses uppfylla kravet på allmännytta. 
 
 
2. Till landskapsregeringens disposition 
 
   PAF:s förslag 

   6.187.000 
    

    
För senare fördelning reserveras 6.187.000 euro att utges som lån för 
aktivitetsfrämjande, sysselsättningsskapande samt energieffektiverande projekt vilkas 
energiprestanda i byggnader ska vara bättre än kraven vid renoveringsarbeten i 
byggbestämmelserna LF om Ålands byggbestämmelsesamling ÅFS 2015:5. Lånen kan 
även utges för socialvårdsanläggningar, idrottsanläggningar och liknande projekt. 
 
Lånen utges åt kommuner samt mot betryggande säkerhet åt föreningar och 
sammanslutningar. 
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