
Nr 18/1 973 . 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s i~ 
r e 1 s e s framställning till Ålands 

landstin g me d förslag till första tillägg 

till inkomst- och utgiftsstaten för land

skapets enskilda medel under år 1973. 

Föreliggande tilläggsbudget omsluter totalt 135.104 mark. Utgi f ts

posternas antal är fyra . Den största posten på utgiftssidan utgöres 

av 75. 000 mark 9 som u ppt agi ts under 3 Ht. III kap, Användningen av 

Ålands Penningautomatförenings avkastning. Beloppet ifr:åga har land -

s kapsstyrelsen avset t att sk_ulle ges såsom ett bidrag till hjälp en 

för den katastrofdrabbade befolkningen på Vestmannaöarna på Islan d . 

På inkomstsidan har en lika stor sUliillla observerats s å som avLastning 

av Jllands Penning au torna tförenings verksamhet. 

Utgiftsposterna motiveras 112.rmare nedan under detaljmotiveringen. 

Då utgj_fterna anknyter t ill de p ci inko:wstsidan upptagna posterna 

ha r nedan under detaljmotiveringen icke , förutom beträffande pen:aing

autmna t me dlen ? upptagits någon sä rskild mot.i vering för inkomst-sid an 9 

utan beröres inkomstsidan under motiveringen för de olika utgifts

posterna. 

Mariehamn 9 den 19 mars 1973. 

Lantråd 

Pål:t~re~:~ vägnar: 
Alarik Hägrf:fm-~--/ (? 1 _/}/ 

- - ~/~(~ 
Bitr. landskapskarnrer Ingeborg Ivlattsson. 
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Il\TK0r1S TER . 

III. Hälso- och sjukvården. 
=========================== 

3. Avkastning av Ålands Perrning automat f örenings verksamhet 75. 000 

Summa III kap. 75.000 

4, 

6. 

V. Övriga inkomster. 
=================:-:: = 

Indragning av reservationsans lag 

Finansierings lån 

SUlillila inkomster mk 135.104 

424 

==========================~=========== 

UTGIFTER. 

1 Huvudtiteln . Skogs- och lanthushå llningen. 
============~ ============================== 

I. Skogshushållnin ge n. 

15. Insats i l lands skärgårds- och fri tidsstiftelse . ..... . 

Summa I kap. 1.304 

III . Lanthushållnin gen och l andskapets 

;i ordegendomar. 

5. Investeringar i egen domar (förslags anslag) ....... .. ... . 

Summa III kap. 8. 800 

Summa 1 Huvudtiteln 10. 104 

1.304 

8 . 800 

2 Huvudti t eln. Undervisnings- och bildningsvä sen det. 
~-------------------------------------- ---------
~------------------------------------------------

V. Lån . 

1. Tecknande av obligationer emitterade för studentby-

stiftelsen 
~ 

i i.\.. bo . . o o o o o • o o o o o o o o (I o o o • o o o o o o o o o o o o o ., o o 

Summa V kap . 50.000 

Summa 2 Huvudtiteln 50.000 

3 ~~~M~~~j~~~~=g~Jg~~=2g~=~j~~J~~g=g~~=g2~~g1g 
~R~~!j~~· 

III . Anvä,ndningen av A1a11 ds Pcnningau torna tförenin gs av

kastn ing. 

50 .000 

1. Understöd ( reserva tions - f örslagsans lag) .. . . . . . . . . . . . . 75 . 000 

Summa III kap. 75 .000 

Summa 3 Huvudtiteln 75 . 000 

Summa ut gifter mk 135.104 
=============================~======== 

-- m 
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Detaljmotivering. 
- ------·-------- - ------------

INKO:VlS TER. 

III. Hälso- och sjukvården. 

Avkastning av _ J\.lands Penningautornatförenings verksamhet. 

~i:1l i;:J;€1el ,_75. 000 mark. · 

E:trlfgt förslaget till budget för 1973 beräknades till 

;fårdeining stå 800.000 mark av Fenningautornatförening ens 

avkastning. Nettoöverskottet från år 1 972 har nu visat sig 

stiga till dryg t 1 miljon mark. En större reservering än 

tidigare å r har dä rför föreslagits. Ökningen av avkastning

en medför dock att anslaget till fördelning k.:J.n höjas. 

Fördelningen förutsatte a tt f3€: ~ rna rk skulle förd elas 

ti 11 organ is ati oner rne dan fördelningen a v resterande del 

i"ä~nad:e-8 öppen. 

UTGIFTER . 

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

I. Skogshushå llningen. 

1 Ht. I~ 15 . Insats i Ålands skär @ rds- och fri tidsstiftelse . (Momentet 

nytt). 

Anslag 1.304 mark. 

Grundkap. tal e t i J\l an ds skärgårds- och fri tidsstift€lse 

skall enligt dess stadgar uppgå till 30. 000 mark. Landska

pets andel dä rav har f örutsatts vara 10 .000 mark och an-
a ; 

slag härför upptogs redan i år sstaten för 1971 . Aterståen-

de del av g rundkapitalet eller 20.000 mark beräknades in

flyta genom att alla kommui1er skulle erläggi, 1 mark per man

talsskriven inv ånare. Vissa kommuner har emellertid avböjt 

att i ngå s å som medlemmar i stiftelsen. Av d en orsaken har 

hela det i stadga rna förutsatta grundkapitalet icke influ

tfi t. Det belopp sou fattas ä r 1.304 mark. Landskapsstyrel

sen föresl å r därfö r a tt den erforderliga summan tillsk jute s 

av landskapet. 

Då l andskape ts and el i stiftelsen upptogs å r 1971 för 

utsattes i motiveringen s å som ett alternativ att d e för 

inlösen reserverade medlen skulle kunna utnyttjas av stif

telsen. För nu erforderl i gt anslag om 1.304 mark har land 

sk ap sstyrelse n därför föreslagit att, genom indragfling av 

reserva tions anslag under inkomster V:4, minska de för in

lösen reserverade ~ue dlen med samma belopp. 
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II I. Lan thushåll:ningen och landskapets ;j ordegendomar. 

1 Ht. III: 5. Investering,ar i egen domar ~ f). 

Tillägg 8.800 mark. 

Tilläggsanslaget avser två investeringar på av landskapet 

utarrenderade områden. Enligt arrendevillkoren höjes arren

debeloppet efter av landskapet bekostade investeringar så 

att invester::..ngarna motsvarande inkomster på sikt skall 

kunna påräknas. De nu föreslagna investeringarna kommer 

docl!: att påverka de arrenden som inbetalas under år 1974. 

Någon förhöjning av i:nkomstrno111entet för arrendeavg5.f ter år 

1913- hs..r: därför inte observerats i den.:oa tillä$!:asbudget. Det rores.Lagna anslage~ avses for l'b~Janae in~es~eringar: 
-· För täckdikning och andra grundförbättringar av marl{en 

på det s.k.Alen-lcärrs1ciftet tillhörande Persbergs lä·~ 

genhet i Godby föreslås ett belopp om 2.800 mark. 

- Återuppbyggnaden av ladu6drden på Bomarsunds gård har 
med 6. 000 rrnrk äverstigi t den ersättning 9 som ut fallit 

av brandförsäkringen, 

2 Huvu.:tti teln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
-~~------------------------------------------------.,,..,..~----------------..----------~-----------------------

V. Lån. (Kapitlet nytt). 

2 Ht.V:l. Tecknande av obligationer emitterade för studentbystiftel

sen i Abo. (:rfomentet nytt). 

Anslag 50.000 mark. 

Studentbyst.iftelsen .i Åbo har under perioden 1968-1972 

uppfört sammanlagt 1. 548 nya studiebostäder i Åbo. I finan

sieringen av dessa studentbostäder har landskapet genom 

sina enskilde, medel deltagit genom bidrag som de senaste 

åren varit 3. 000 mark. 

Andra etappen av stiftelsens byggnadsprogram inledes 

1973 och omfattar d:cy gt 2. 000 bo städ er. Byggnadsprogramme t 
genomförs med betydo.nde statslån men en förutsättning för 

dessa har varit att primärlån kunnat uppbringas till c. 

hälften av total kostnaderna. 

För, tim1n§ieri11g av den anQ.ra etappen emitteras 1973 

ett obligations lån. Lånet är totalt på 4 milj .tnrl,~ ~ räntan 

8,25 % och lånetiden 10 år med återbetalning om 10 % år
ligen. 

De åli:indska studerandena i Åbo beräkna~ i detta nu upp

gå ti 11 ett drygt SO..,, tal. Från år 1970 är bo 1:3t;äCJ. e:rna öppna 
även för de:J, som studerar för yrkesutbil~ing på insti t-ut-s-

. . , ' ' . . '- . 

nivå~ i .Åpo alltså el~ver v~d b.l.a~ ha:ndarbetslärarinne~ 
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institutet 9 hMdelsinstitutet 9 lantbruksläroverket. Då 

svårigheterna att erhålla privata rum framdeles torde kom

ma att öka ser landskapsstyrelsen det som en angelägen 

uppgift att liksom tidigare försöka bistå i finansieringen 

av dessa studiebostäder. Iiandskaps styrelsen räknar också 

med att ilbo kornmer att vara den ort till vilken åtminstone 

huvuddelen av de fLlti.ndska ungdomar 1 vilka bedriver uni ver

sj_ tetsstudier i Finlnncill. kow.1ner att söka sig. 

42 

Enligt landskaps styrelsens uppfattning är också villko

ren för obligationslänet goda. Trots den mindre goda si

tuation som föreligger för landskapets enskilda medel anser 

landskapsstyrelsen det möjligt att teckna en post om 50.000 

mark. LandskapS3tyrelsen räknar därvid rned att de reserve

rade medel? som nu finnes till en del placerade på kapital

konto skulle kunna omplaceras i obligationer. På inkomst

sidan har därför icke något särskilt inkomstmoment uppta

gits utan landskapsstyms en förutsätter ett formellt fi-

nansieringslån på samma sätt som tidigare då reserverade 

medel kunnat utnyttjas. 

3 Huvultiteln. Hälso- och sjukvård samt sociala uppgifter. 
============================~=~==========~==========~==== 

III.Användningen av Alands Fenningautomatfö:n::enings av ..... 
kastning. 

3 Ht.III~l. Understöd (r-f). 

Tillägg 75.000 mark. 

De:n katastrof som drabbat de isländska Vestmannaöarna är 

väl känd. I första hand har hjälpaktionerna syftat till 

att bistå den katastrofdrabbade befolkningen. Men det är 

risk för att katastrofen på sikt kan få svåra följdverk

ningar i Islands ekonoDi. Spontana hjälpalrtioner har upp

såt t i de nordiska länderna, vars regeringar även beslutat 

om en ge~nensarn nordisk ,insats. 

Landskapsstyrelse11 ser det som en angelägen sak även 

för Åland att i mån av sina ~tnö jli ghe ter bistå Island i 

återuppbyggnadsarbetet efter vulkanutbrottet. Av Penning

automatföreningens avkastning föreslås därför ett bidrag 

om 75,000 mark. Detta torde vara av samma storlek som det 

bel opp 9 vilket kommer att inflyta genom de fri villiga in-

samlingarna på Åla,nd. 




