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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 Ål ands 

landsting med förslag till andra t i llägg 

till inkomst- och utgiftsstaten för land

skapet Ålands enskilda medel under år 1965. 
Sedan landskapsstyrelseri till landstinget överlämnade förslag till 

första tilläggsbudget för enskilda medel har uppkommit ytterligare be

hov vilket föranlett landskapsstyrelsen till avgivande av nu förelig

gande andra tillägg. 
Förslaget balanserar på 29.500 mark. På inkomstsidan har förslaget 

i huvudsak kunnat balanseras med inkomster från försälj ning av vir.ke 

frän landskapets skogar, vilka under året givit ett relativ t gott re

sultat. Övriga på inkomstsidan upptagna poster utgöres av vid ordinarie 

budgetförslagets uppgörande icke förutsedda inkomster och har icke an~ 

setts fordra ytterligare motivering. För utgiftsposterna redogöres när

mare under detaljmotiveringen. 

Med hänvisning till vad som ovan framhållits får landskapsstyrelsen 

vördsamt före slå, 

att Landstinget. ville antaga följande 

förslag till andra tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Ålands enskilda medel under år 1965. 

Mariehamn, den 18 november 1965. 

På landska~~elsens vägnar: 

Lantråd ~r-.:~~ 
Landskapskamrer 



-2-

I N K 0 M S T E R. 
I. Skogs- och lanthushållningen. 

Försäljning av virke från landskapets skogar ••••.• i. 

3• Arrendeavgifter från landskapets boställen och 

fiskerier • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • 

Summa I kap. 26.000 

V. ~vriga inkomster. 

1 Diverse inkomster ••••••••••.•..•.••••.••..•..••..• . 
2. Försäljning av vissa fastigheter och byggnader ••••. 

Summa V kap. J.500 

Summa inkomster mk 

23.500 

2.500 

2. 500 

1.000 

29. 500 
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====================================== 

U T G I F T E R. 
II. Undervisnings- och bildningsväsendet. · 

A. · ·Ålarids folkhögskol~. 

6. Expensmedel ................. •"'''• ~ ............. ,,:;-....... . 

9. Underhåll av byggnader .•••.•••••.••.•.•••......•.. 

A. Ålands folkhögskola,Summa 5.000 

E. Särskilda bildningsanordningar. 

41. Utgifter för Ålands yrkesskola ••••••••••.•..••••••. 

E. Särskilda bildningsanordningar,Sunma 14.000 

Summa II kap. 19.000 

IV. Särskilda anslag. 

10. Till landskaps styrelsens disposition •••••••..•••• 

Summa IV kap. 500 

VII. Finansieringsutgifter. 

2. För utgifter i samband med den skattefinansiella ut

jämningen (reservations-förslagsanslag) 

Summa VII kap. 10.000 

Summa utgifter mk 

500 

4. 500 

14.000 

500 

10.000 

29. 500 
======================================== 
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Detal jmotivering. 
==========~===== 

UTGIFTER. 

II. Undervisnings- och bildningsväs,endet. 

A. Ål~nds foikhögskola. 

Expensmedel. 

Till-ägg 500 mark. 

Erford~as på grund av ökade telefonutgifter. 

Underhåll av byggnader. 

Tillägg 4.500 mark. 

401 

På grund av ökat e l evantal har det blivit trångbott i elev

internatet, varför det är nödvändigt att ordna reservrum. 

Möjligheter att ordna elevrum erbjudes i vaktmästarbostaden 

i kavaljersflygelns västra ända. Utrymmena där består av kök 

samt tvenne rum jämte tvättrum och WC. Arbetet avses att om

fatta målning och renovering av väggar och tak samt ny go lv

beläggning. Där jämte fö-reslås att i sammanhang med dessa ar

beten utföres erforderliga målningsarbeten i slöjdsalen, fö

reståndarbostadens ekonomiutrymmen samt tvenne rum i elev

internatet. Den sammanlagda kostnaden utgör c. 4.500 mark. 

E~ - Särski lda bildningsanordningar. 

Utgifter fbr Ålands yrkessko l a. (Momentet nytt). 

Anslag 14 .000 mark. 

I samband med den skattefinansiella utjämningen för år 1963 

gjorde Ålandsdelegationen vissa anmärkningar beträffande ut

gifterna vid Ålands yrkesskola. Dessa påpekanden g jordes i 

november 1964 varför de, där de kunnat rättas, rättelsen dock 

icke hunnit vidtagas förrän år 1965. För undvikande av att 

ånyo samma utgifter ställ es utom kolumn vid utjämningen för 

år 1964 har landskapsstyre l sen i samband med fördelningen av 

driftskostnaderna för yrkesskolan sagda år d e ls påfört kommu

nerna och dels enskilda medel särskilda kostnader. För en

skilda mede l stiger dessa utgifter till c. 14.000 mark. 

IV. Särskilda ans lag. 

Till landskapsstyrels ens disposition. 

Tiilägg 500 mark. 

Erfordras på grund av tidigare icke förutsedda utgifter av

seende lantmäteriförrättningar, . rättegångskostnader m.fl. 

smärre utgifter. 

I 
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VII. Finansieringsutgifter. 

För utgifter i samband med den skattefinansiella utjämningen. 

( r - f) . 

Tillägg 10.000 mark. 

För de eventuella utgifter landskap e t kommer att vidkännas 

avseende den skattefinansiella utjämningen för å r 1964 har 

landskapsstyrelsen ansett det nödvändigt att upptaga y tt er

ligare anslag. Tillsammans med tidigare upptagna och r eser 

verade anslag skulle till buds stående medel därefter utgöra 

c. 47.000 mark. 


