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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag om andra tillägg 

till årsstaten för landskapets Ålonds en
skil da uedel under år 1971. 

Föreliggande tilläggsbudget för landskapets enskilda medel under 

år 1971 föranledes av under sagda år uppkomna behov och anslagsäs

kanden, vilka icke tidigare beaktats. Totalt omfattar tilläggsbud-

geten utgifter om 22.960 mark. För utgiftsposterna redogöres närmare 
nedan under detaljmotiveringen. 

Såsom enda inkomstpost har upptagits vad som utöver tidigare bud

geterat anslag influtit vid försäljning av virke från landskapets 

skogar. Därtill bör nämnas,att på inkomstsidan även vissa bidrag 

ur ordinarie medel stigit till högre belopp än i årsstaten tidig a-re 

upptagna anslag. Oaktat sålunda att bidraget för Ålands folkhögskola 

i tilläggsbudget för ordinarie medel höjts har av tekniska orsaker 

icke motsvarande förhöjning observerats i årsstaten för enskilda 

raedel • 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen 

att Landstinget måtte antaga följande 1: 1 

förslag till andra tillägg till årsstaten 

för landskapet ÅJ.an?-s en skilda rne del under . 11, 

år 1971. 
Mariehamn, den 6 april 1972. 

På styrelsens vägnar: 
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INKOMSTER. 

I. Skogs- ocn lan~hushållningen. 
=============================== 

Försäljning av virke från landskape ts skogar 

Surnrm I kap. 22. 960 

Surnma inkorns ter mk 
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22 , ~~o 

22.960 
====================================~=== 

UTGIFTER. 

l .Huvudtiteln. Skogs- och lanthushå llningen. 
============================================ 

I .• Skogshushå llningen. 

9. Underhå ll och bränsle för skogvaktarbostaden 

(försl agsanslag) ................................ o. 550 

10. Skatter för landskapets skogar (försl agsans lag)... 3. 670 

Sm::irna I kap. 4. 220 

Summa 1 Huvudtiteln 4.220 

2 Huvud titeln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
=================================================== 

I. Ålands f'olkllögskola. 

4. Värme, _lyse och vatten (försl a gs anslag) .•••..•... 

12. Pensioner {förslagsanslag) .••..•..••..•.•••...••. 

4. 

Summa I kap. 4.750 

II . Ålands ha ndelsskola. 

Underh åll av inventarier och ma skiner 

Sml1oa II ka p. 320 

SumrJa 2 Huvud.i teln 5.070 

. .......... . 

5 Huvudtiteln. Utgifter av blandad natur . 

II. Regionplanering. 

3.500 

1.250 

320 

1 O 0 ifl o ci al a ut gi f te r . .e • ~ • • • • • • • • • • • • • •• o • • • • • • • • • • • • 7 O 

.Summa II kap. ?'J 

Summa 5 Huvudtiteln 7'J 

6 Huvudtiteln. Finansi eringsutgifter. 
:;:=:==~~===================~========== 

I. Avräknings- och låneutgifter. 

3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna -finans i P

ringslån (förslagsanslag ) •••.•.......•••.....•.. J3.600 

Summa I kap. 13.600 

Summa 6 Huvudtiteln :3.600 

--~---·-· · · -- - -·--· 

Summa utgifter mk 22.960 
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Detal jmoti vering. 
================ 

UTGIFTER. · . 

1 Huvudtiteln. Skogs- och lanthushållningen. 
=========================================== 

I. Skogshushållningen. 

1 Ht.I:9. Underhåll och bränsle för skogvaktarbostaden (f). 

Tillägg 550 mark. 

Under året uppkommen läcka i vattenledningen medförde 

oförutsedda reparationskostnader. 

1 Ht.I:lO.Skatter för landskapets skogar (f). 

Tillägg 3.670 mark. 

Den slutliga skatten och förskottet för 1971 har stigit 

till högre belopp än tidigare beräknats. 

2 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
========================================-========= = 

I • .Ålands f.Q._:)..khögskola. 

2 Ht.I:4. Värme, lyse och vatten (f). 

Tillägg 3.500 mark. 

Motiveras av förhöjda oljepris er samt ökad åtgång av el

ström. 

2 Ht.1:12.Pensioner (f). 

Tillägg 1.250 mark. 
De beräknade pensionsandelarna för .Ålands folkhögskola 

har vid slutregleringen av bidraget · för 1971 konstaterats 

bliva högre än vad som tidigare förutsattes. 

II. Ålands handelsskola. 
2 Ht.II:4.Underhåll av invent a rier och maskiner. 

Tillägg 320 mark. 

Motiveras av ökat antal kontorsmaskiner. 

5 Huvudtiteln. Utgifter av blandad natur. 
==============================~========= 

II. Regionplanering. 

5 Ht.II:lO.Sociala utgifter. 
Tillägg 70 mark. 

Avser en tidigare icke förutsatt höjning av de sociala 
utgifter. 

6 Euvud titeln. Finansieringsutgifter. 
====================~~=============== 

I. Avräknings- och låne_g_t_gt fter. 
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6 Ht.I:3. Ränteutgifter för av landskapet upptagna f'jp_~_:n_,si_ eriYi.o:siJ8n(f) , 

Tillägg 13.600 -mark. 
Tillägget motiveras av räntekostnader för de genom landsk~
pets enskilda medel förmedlade bostadslånen,vilka icke tidi
gare beaktats.Motsvarande belopp kan påräknas såsom inkomst. 


