
1988-89 Lt - Ls framst. nr 16 - III Tb EM 1988 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

till tredje tillägg till enskilda 

årsstaten för landskapet Åland 
under år 1988. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till tredje tillägg till enskilda årsstaten för landska
pet Åland under år 1988. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. 

tilläggsanslag för avlöningar vid Ålands handelsläroverk 

tilläggsanslag för kostnader för handräckning 

tilläggsanslag för skogsvårdsarbeten. 

Tilläggsbudgeten balanserar på en slutsumma om 251.150 mark. 

I och med detta tillägg har under år 1988 budgeterats 46.688.480 

mark. 

Med hänvisning till detaljmotiveringen föreslår landskapsstyrel

sen 
att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till tredje 

tillägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Åland under år 1988 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att 

uppta för budgetens förverkligande 

erforderliga lån. 

Mariehamn, den 20 december 1988. 

Landskapsstyrelseledamot Holger Eriksson 

Finanschef Dan E Eriksson 

Bilagor: 2 st köpebrev 



I N K 0 M S T E R 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

21. Rättshjälpsbyrån 

1. Bidrag ur ordinarie medel 

2. Kommunernas andelar i kostna
derna för rättshjälpsverksam
heten 

13.000 

12.150 

25.150 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

22. Ålands handelsläroverk 

2. Kommunernas andel i drifts
kostnaderna 198.000 

198.000 

383.650 

25.150 

25.150 

198.000 

198.000 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 160.500 

20. Jordbruksbyrån 132.000 

1. Försäljning av fastigheter 132.000 

132.000 

30. Skogsbruksbyrån 28.500 

1. Försäljning av virke 28.500 

14. LÅN 

02. UPPLÅNING 

04. övriga finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

251.150 

28.500 

- 132.500 

- 132.500 

- 132.500 
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U T G I F T E R 

22. LANDSK.APSSTYRELSEN 

21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

08. Arvoden 

21. Kostnader för handräckning (f) 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

10. ALLMÄNNA BYRÅN 

08. Lärlingsnämnden 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

01. Avlöningar (f) 

04. Sociala avgifter (f) 

10. Hyror (f) 

23. ÅLANDS SOMMARUNIVERSITET 

08. Sammanträdesarvoden 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

30. SKOGSBRUKSBYRÅN 

77. Skogsvårdsarbeten (r) 

Utgifternas totalbelopp 

251.150 

25.150 

25.150 

150 

25.000 

206.000 

6.000 

6.000 

198.000 

170.000 

12.000 

16.000 

2.000 

2.000 

20.000 

20.000 

20.000 



12.22.21 

12.26.22 

12.27.20 
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D E T A L J M 0 T I V E R I N G 
=============================== 

I N K 0 M S T E R 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

Rättshjälpsbyrån 
1. Bidrag ur ordinarie medel 
13.000 (160.000; tb 13.000) 

Föreslås ett tillägg om 13.000 mark. 

2. Kommunernas andelar i kostnaderna för rättshjälps
verksamheten 
12.150 (157.700; tb 12.000) 

Föreslås ett tillägg om 12.150 mark. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Ålands handelsläroverk 
2. Kommunernas andel i driftskostnaderna 
198.000 (634.000; tb 30.000) 

Föreslås ett tillägg om 198.000 mark. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Jordbrukbyrån 
1. Försäljning av fastigheter 
132.000 (lOO;tb 65.600) 

Landskapsstyrelsen föreslår med hänvisning till 
bifogade köpebrev 

att en ca 5.500 m2 stor bostadsstrandtomt av 
lägenheten Bomarsunds fästning, Prästö RNr 4:38, 
Sund avyttras för en köpeskilling vilken beräknas 
enligt 12 mk/m2 eller 66.000 

att en ca 5.500 m2 stor bostadsstrandtomt av 
lägenheten Bomarsunds fästning, Prästö RNr 4:38, 
Sund avyttras för en köpeskilling vilken beräknas 
enligt 12 mk/m2 eller 66.000 mark. 



12.27.30 

14.02.04 
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Skogsbruksbyrån 
1. Försäljning av virke 
28.500 (1.052.000) 

Under momentet beräknings inflyta ytterligare 28.500 
mark. 

14. LÄN 

02. UPPLÅNING 

övriga f inansieringslån 
- 132.500 (3.859.100; tb 406.600) 

Med anledning av att inkomsterna i föreliggande 
tilläggsbudget överstiger utgifterna föreslås anslaget 
minskar med 132.500 mark. 



22.21.08 

22.21.21 

26.10.08 

26.22.01 

26.22.04 
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U T G I F T E R 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

Arvoden 
150 (2.100) 

Under momentet erfordras ett tillägg om 150 mark. 

Kostnader för handräckning (f) 
25.000 (35.000; tb 25.000) 

Under momentet erfordras, med hänvisning till andra 
tillägget till enskilda årsstaten för år 1988, ett 
ytterligare tillägg om 25.000 mark. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

10. ALLMÄNNA BYRÅN 

Lärlingsnämnden 
6.000 (18.000) 

Under momentet erfordras ett tillägg om 6.000 mark 
främst beroende på att enskilda medels andel i 
kostnaderna för utbildningsinspektören stigit till 
högre belopp än beräknat. 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

Avlöningar (f) 
170.000 (1.590.500) 

Föreslås ett tilläggsanslag om 170.000 mark dels 
beroende på de stora löneförhöjningar som trädde i 
kraft 1 mars 1988 och dels på att handelsläroverket 
fått rätt att dela institutets första klass. 

Sociala avgifter (f} 
12.000 (132.000) 

Under momentet erfordras ett tillägg om 12.000 mark. 



26.22.10 

26.23.08 

27.30.77 

Hyror (f) 
16.000 
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(224.000) 

Då handelsläroverket numera disponerar över 66 m2 

större yta än vad som förutsattes i grundbudgeten 
erfordras ett tilläggsanslag om 16.000 mark. 

23. ÅLANDS SOMMARUNIVERSITET 

Sammanträdesarvoden 
2.000 (3.000) 

Kostnaderna för direktionens sammanträden beräknas för 
året stiga till ca 5.000 mark, varför under momentet 
föreslås ett tillägg om 2.000 mark. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

30. SKOGSBRUKSBYRÅN 

Skogsvårdsarbeten (r) 
20.000 (75.000) 

Bl.a. på grund av tidigareläggning av vissa plante
ringsarbeten ochh utökad volym samt högre kostnader än 
beräknat erfordras under momentet ett tilläggsanslag 
om 20.000 mark. 

Se även undermoment 12.27.30.1. 



Allegat: "Köpebrev" 

KÖPE BREV 

Säljare: 

Köpare: 

Objekt: 

Köpeswruna: 

Landskapet Åland, företrätt av Ålands landskaps
styrelse. 

Frej och Christina Karlsson, Sund. 

En ca 5.500 m2 stor bostadsstrandtomt av lägen

heten Bomarsunds fästning med Prästö RNr 4:38 på 

Prästö, Sund; dess läge angivet på bifogad karta 
och kartskiss. 

66.000 mk enligt 12 mk per kvadratmeter. Ifall om

rådets areal vid lantmäteriförrättning ökar eller 

minskar skall köpeswrunan slutligt fastställas 

enligt detta enhetspris. 

Bevis om tilläggsbetalning eller återbetalning 

skall tecknas på det originala köpebrevet. 

Avtalsvillkor: 1. Köpet ingås under förutsättning att Ålands 

Mariehamn, den 

landsting godkänner försäljningen; 

.2. Köpesumman erlägges kontant och kvitteras 

härmed; 

3. Ägenderätten övergår omedelbart sedan Ålands 

landsting godkänt försäljningen; 

4. Området överlåtes fritt från alla gravationer; 

5. För områdets skatter och allmänna avgifter an

svarar säljaren till denna dag; 

6. För lantmäteri- och lagfartskostnader föran

ledda av detta köp ansvarar köparen; 

7. Med köpet följer ingen lösegendom och har ej 

heller härom särskilt avtal träffats. 

Alands landskapsstyrelse 

L a n t r å d Sune Eriksson 

Landskaps agronom Göthe Larpes 

Härmed nöjd. Ort och tid som ovan. 

Frej Karlsson Christina Karlsson 
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Allegat: "Köpebrev" 

KÖPEBREV 

Säljare: 

Köpare: 

Objekt: 

Köpeswnma: 

Landskapet Åland, företrätt av Ålands landskaps
styrelse. 

Ulf Karlsson, Sund. 

En ca 5.500 m2 stor bostadsstrandtomt av lägen

heten Bomarsunds fästning med Prästö RNr 4:38 på 

Prästö, Sund; dess läge angivet på bifogad karta 
och kartskiss. 

66.000 mk enligt 12 mk per kvadratmeter. Ifall om

rådets areal vid lantmäteriförrättning ökar eller 

minskar skall köpesumman slutligt fastställas 

enligt detta enhetspris. 

Bevis om tilläggsbetalning eller återbetalning 

skall tecknas på det originala köpebrevet. 

Avtalsvillkor~ 1. Köpet ingås under förutsättning att Ålands 

landsting godkänner försäljningen. 

2. Köpesumman erlägges kontant och kvitteras 

härmed. 

3. Äganderätten övergår omedelbart sedan Ålands 

landsting godkänt försäljningen. Skulle lands

tinget inte godkänna försäljningen återgår 

detta köp utan vidare åtgärder, varvid köparen 

återfår erlagd köpeskilling, utan ränte- eller 

andra gottgörelser. 

4. Området överlåtes fritt från alla gravationer. 

5. För områdets skatter och allmänna avgifter.an

svarar säljaren till denna dag. 

6. För lantmäteri- och lagfartskostnader föran

ledda av detta köp ansvarar köparen. 

7. Köparen är skyldig att bebygga tomten för fast 

bosättning inom fyra år från det att lands

tinget på ovannämnt sätt godkänt försäljningen. 



Mariehamn, den 

såvida köparen försummar denna skyldighet för

binder han sig att överlåta köpeobjektet åter 

åt landskapet Åland, mot återfående av ovan

nämnd köpeskilling, utan ränte- eller andra 

gottgörelser. För det fall att nämnda återköp 

inte kan genomföras, oberoende av orsak, är 

köparen skyldig att istället erlägga ett 

avtalsvite om 100.000 mk för utebliven bebyg

gelse. 
8. Med köpet följer ingen lösegendom och har ej 

heller härom särskilt avtal träffats. 

Ålands landskapsstyrelse 

L a n t r å d Sune Eriksson 

Landskapsagronom Göthe Larpes 

Härmed nöjd. Ort och tid som ovan. 

Ulf Karlsson 
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