
1987-88 Lt - Ls framst nr 40 - II Tb EM 1988 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING med förslag till andra tillägg 

till enskilda årsstaten för 

landskapet Åland under år 1988. 

11 Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

11 andra tillägg till enskilda staten för landskapet 

1988. 

I föreliggande lag till tilläggsbudget föreslås bl.a. 

tilläggsanslag för grundreparation av gamla skolbyggnaden 

vid Ålands folkhögskola 

tilläggsanslag för utgifter i samband med den skattef inan

s lla utjämningen för år 1986. 

lläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 1.021.700 mark 

med bl.a. överföring från ordinarie medel och 

upplåning. 

I med detta tillägg har under år 1988 budgeterats 45.415.630 

mark. 

Med hänvisning till detaljmotiveringen föreslår landskapsstyrel~ 

sen 

Mariehamn, 9 september 1988. 

L a n t r å d 

att Landstinget måtte antaga 

följande lag till andra 1 

till enskilda årsstaten för 

landskapet Åland under år 1988 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att 

uppta för budgetens förverkligande 

erforderliga lån. 

Sune Eriksson 

Dan E Eriksson 
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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) 

Föreslås ytterligare 13.000 mark. 

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

Föreslås ett tillägg om 12.000 mark. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Bud~etbyrån 
3. overföring från ordinarie medel (Undermomentet 
nytt) 
526.500 ( - ) 

Enligt Ålandsdelegationens avräkningsbeslut för 
räkenskapsåret 1986 ställes 526.500 mark utom kolumn 
på grund av att Delegationen inte kunnat godta ett av 
de amorteringsuppskov landskapsstyrelsen beviljat för 
utestående sysselsättningspolitiska konjunkturlån för 
småtonnage. 

Då den aktuella amorteringsraten influtit till 
ordinarie medel under år 1987 föreslås ett anslag om 
526.500 mark för att såsom korrigering överföra 
beloppet till enskilda medel. 

Se även moment 24.10.96. · 

Jordbruksbyrån 
1. Försäljning av fastigheter 
65.600 (100) 

Med hänvisning till första tillägget till enskilda 
årsstaten för år 1988 föreslår landskapsstyrelsen 
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- att en ca 5.000 m2 stor bostadstomt av lägenheten 
Bomarsunds fästning, Prästö RNr 4:38, Sund avyttras 
för en köpeskilling vilken beräknas enligt 8 mk/m 2 

eller 40.000 mark. 

- att ett ca 0,32 ha stort betesmarkområde av 
lägenheten Vestergård f .d. Kronofogdeboställe RNr 2 
i Tosarby, Sund avyttras för en köpeskilling vilken 
beräknas enligt 8 mk/m 2 eller 25.600 mark. 

14. LÅN 
--------------

02. UPPLÅNING 

övriga f inansieringslån 
404.600 (3.859.100; tb 2.000) 

Föreslås ett tillägg om 404.600 mark. 
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U T G I F T E R 
=============== 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 
----~--------------------~------------------

21. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

Kostnader för handräckning (F) 
25.000 (35.000) 

Under momentet erfordras ett tillägg om 25.000 mark. 

Tilläggsanslaget föranleds främst av att tjänsten som 
allmänt rättsbiträde var obesatt under december månad 
ifjol och januari månad i år, varför utomstående 
jurister anlitats mer än beräknat. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
------------------------------------------------~-----------------------~---------

10. BUDGETBYRÅN 

Utgifter i samband med den skattefinansiella utjäm
ningen (R-F) 
860.000 (100.000) 

Enligt Ålandsdelegationens ännu ej stadfästa avräk
ningsbeslut för räkenskapsåret 1986 ställes totalt 
959.132 mark utom kolumn. Med anledning härav föreslås 
ett tillägg om 860.000 mark under momentet. 

Se även moment 12.24.10.3. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
============================================== 

21. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

Grundreparation av gamla skolbyggnaden (R) 
120.000 (650.000) 

För grundreparation av gamla skolhuset har hittills 
anvisats 1.550.000 mark, varav 650.000 mark i enskilda 
årsstaten för innevarande år. För genomförande av 
grundreparationen, som nu berör byggnadens nedre plan, 
erfordras ytterligare ca 200.000 mark. 
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Under ombyggnadsarbetena har skolans matsal och en 
del köksfunktioner varit överflyttade till Kavaljers
flygeln, vilket medfört att maten burits över från 
gamla skolhuset till Kavaljersflygeln. För att om 
möjligt komma ifrån detta tillfälliga arrangemang 
innan vintern föreslås redan i denna tilläggsbudget 
ett tilläggsanslag om 120.000 mark. 

Resterande anslag och anslag för inventarieanskaff
ningar kommer att underställas budgetbehandling i 
samband med förslaget till enskild årsstat för år 
1989. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
========================================== 

20. JORDBRUKSBYRÅN 

Inlösen av tillandningar (Momentet nytt) 
16.700 ( - ) 

För erläggande av landskapets andel i lantmäterikost
nader vid skifte av samfällda tillandningar och 
vattenområden i Skarpans samfällighet i Sund erfordras 
ett anslag om 16.700 mark. 


