
1975-76 Lt . - Ls framst. n r 25. 34 2 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till andra till

lägg till enskilda årsstaten för land-
o 0 

skapet Aland under ar 1975. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

till andra tilläggsbudget för enskilda medel under år 1975. 

Tilläggsbudgeten upptar endast mindre tilläggsanslag och 

balanserar på en slutsumma om 58.480 mark. 

Inkomsterna omfattar endast ett moment. 

I och med denna tilläggsbudget stiger de budgeterade utgifterna 

för enskilda medel under år 1975 till sammanlagt 6.809.572 mark. 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detalj

motivering får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn, den 26 februari 

Landskaps styrelseledamot 

Finanschef 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till andra till

lägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Åland under år 1975. 
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I N K 0 M S T E R =================· 

J~~=k~~Rg~EggIX~~k~~~ 

30. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

04. Bidrag ur ordinarie medel 

Inkomsternas totalbelopp 58.480 

~~~=~~~~~g~XR~k~~~~~~g=~~~X~kI~~~~g~~!~~ 
10. BUDGETBYRÅN 

96. Utgifter i samband med den skattefinansi
ella utjämningen (reservationsanslag~för
slagsanslag) 

~g~=~I~~k~~~~~g~XR~k~~~~~~g=~~~X~kI~~~~g~~~!~~ 
21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

11. Reparation och underhåll av inventarier 

19. Annonser och tryckningskostnader 

27. Brand- och o:lyJ:::ksfallsförsäkringspremier 

22. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 

10. Hyror samt andel i med Ålands yrkesskola 
gemensamma driftskostnader (förslagsanslag) 

23. ÅLANDS SOMMARUNIVERSITET 

01. Avlöningar 

10. Lokalutgifter 

19. Annonser och tryckningskostnader 
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20. JORDBRUKSBYRÅN 

08. Förrättningar och kommitteer 

21. Husbehovsvirke för jordbrukslägenheterna (f~r-
.. slagsanslag} 

29. Ovriga konsumtionsutgifter · 

JO. SKOGSBRUKSBYRÅN 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

Utgifternas totalbelopp 58.480 
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30. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Bidrag ur ordinarie medel. (Momentet nytt) 

58.480 (+58.480) 
Inkomsten avser slutregleringen av landskapets 

kostnader för regionplaneläggning under år 1974. 
Motsvarande utgift ingick i andra tillägget till 

ordinarie årsstaten för år 1975 moment 23.30.32. 
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I 
UTGIFTER 

~~==~~~~~g~~~~k~~~~~~g=~~~~~kr~~~~g~~!~~ 
10. BUDGETBYRÅN 

Utgifter i samband med den skattefinansiella 

utjämningen (r-f). 

24.369 (100.000) 

Tillägget utgör en reservering som upptag its 

närmast för att balansera budgeten. 
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En ligt budgetpraxis i landskapsförvaltningen har 
de 

nämligen d e samman l a gda utgifterna ocE7'sammanlagda 
hittills alltid 

inkomsterna/var it lika stora. 

~~==~r~~k~~~~~g~~~~k~~~~~~g=~~~~~kr~~~~g~~~!~~ 
21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

Reparation och underhåll av inventarier. 

1. 958 (2.000) 

Anslaget på momentet som infördes som nytt i 1975 

års budget, har visat sig vara otillräckligt för 

att täcka erforderligt underhåll av inventarierna. 

Under år 1975 har bl.a. en kostsam reparation av 

skolans kyl- och frysanläggning måst genomföras. 

Annonser och tryckningskostnader. 

(3.500) 
Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

Brand- och olycksfallsförsäkringspremier. 

68 ( 1. 500) 

Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

22. ÅLANDS HANDELS 'LÄROVERK 

Hy:rot:' samt andel i med Ålands yrkesskola gemensamma 

driftskostnader (f). 
13.090 (41.000; tb 2.000) 

Tillägget föranleds av den ökade hyra skolan enligt 

särskilda beräkningsgrunder skall erlägga åt Ålands 

yrkesskola för disponerade lokaliteter. 
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23. ÅLANDS SOMMARUNIVERSITET 

I 1975 års budget indelades utgifterna i särskilda 

moment efter att tidigare ha ingått i ett motiverat 

totalanslag. Detta har lett till att vissa till

lägg erfordras, trots att kapi te.lanslaget under

skridits. Enligt bokföringen utgör de verkliga 

utgifterna under året ca 65.000 mot budgeterade 

74.916 mark. 

Avlöningar. 

9.718 (20.000) 

Se kapitlets allmänna motivering. 

Lokalutgifter. 

690 (4.ooo) 
Tillägget föranleds av ökade lokalkostnader. 

Annonser och tryckningskostnader. 

1.100 (8.ooo) 
Tillägget föranleds av allmänna kostnadsstegringar. 

~z~=~~~~~~g~XR~k~~~~~~g=~~~X~kI~~~~g~~~R~ 
20. JORDBRUKSBYRÅN 

Förrättningar och kommitteer. 

1.500 (700) 

Tillägget avser kostnader för inventeringsmännens 

för fast och lös egendom granskningar. 

Husbehovsvirke för jordbrukslägenheterna(f). 

245 (500) 

Utgifterna motsvaras av lika stor inkomst på 

momentet 14.30.49. 

Övriga konsumtionsutgifter. 

259 ( 15. 100) 

Momentet har påförts skatter till ett belopp av 

14.528 mark. 

30. SKOGSBRUKSBYRÅN 

Övriga konsumtionsutgifter. 

4.900 (15.900) 

Momentet har påförts skatter till ett belopp av 
20.234 mark. 


